Czwartek, 20 września 2018 r.  nr 35 (404)  www.db2010.pl  ISSN 2450-6397  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz.

REKLAMA

DB2010

Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD
kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
Wyjazdy z Polski w każdy piątek

Premie do 150 EUR
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro),
tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl
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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET
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Internet
Mega za
zł
tel. 503-082-028 oraz 730-800-816
REKLAMA

SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH:
PRĘTY zbrojeniowe do budowy domów: żebrowane, gładkie, kwadratowe
KSZTAŁTOWNIKI: kwadratowe, prostokątne
BLACHY: trapezowe ocynkowane i powlekane, płaskie ocynkowane i czarne, ryflowane
oraz pozostałych wyrobów hutniczych

Posiadamy transport

Pobili, ale do
służby wrócili
Czy policjanci, którzy uczestniczyli w śmiertelnym pobiciu
wałbrzyszanina, ale sąd ich uniewinnił, powinni dalej pełnić służbę?

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
ul. Sportowa 9, 58-305 Wałbrzych (dzielnica Sobięcin)
Tel. (74) 842 58 96, e-mail: walbrzych@elektrometal.pl, www.elektrometal.pl

Czytaj na str 6.
REKLAMA

Masz problemy finansowe?

Kredyt do 17 000 zł na okres maksymalnie 48 miesięcy
Oferta dla nowego, jak i obecnego klienta
Wystarczy tylko dowód osobisty!
Brak opłaty przygotowawczej.

Złap nasze koło ratunkowe!
Pożyczka do 20 tys. zł
1 października otwieramy nowy oddział w Dzierżoniowie
WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kaufland), tel. 502 284 615
DZIERŻONIÓW ul. Klasztorna 5, tel. 508 731 017, 721 281 162

REKLAMA

kredytok.pl
REKLAMA

Nagłe wydatki
pojawiają się nagle
Kredyt do 17 000 zł bez zaświadczeń

„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63
Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520

GETIN NOBLE BANK
PLACÓWKA FRANCZYZOWA 1297
UL. SŁOWACKIEGO 1, 58-300 WAŁBRZYCH
TEL. 74/ 862 14 34
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Pracowita kadencja
Rozmowa z Sylwią Dąbrowską, przewodniczącą
Rady Miejskiej Boguszowa
– Gorc.
Jaka jest sytuacja finansowa Gminy Boguszów-Gorce
na koniec tej kadencji?
Sylwia Dąbrowska: - Sytuacja
finansowa gminy jest dobra,
co obrazują konkretne liczby.
Poziom zadłużenia na koniec
tego roku wyniesie niespełna
16 procent dochodów miasta. Z danych Ministerstwa
Finansów jednoznacznie wynika, że Boguszów – Gorce,
spośród gmin regionu wałbrzyskiego, należy do tych
o najniższym zadłużeniu.
Jednym z kluczowych wskaźników decydującym o samodzielności finansowej gminy
jest tzw. nadwyżka/deficyt
operacyjny. Przypomnę, że
od kilku lat wartość nadwyżki
operacyjnej kształtuje się na

poziomie około 4 milionów zł.
Warto przypomnieć, że kilka
lat temu w budżecie miasta
występował deficyt operacyjny. Oceny sytuacji finansowej
gmin dokonują także instytucje niezależne, tworząc w tym
celu rankingi, które również
wskazują na dobrą pozycję
gminy Boguszów – Gorce.
Według Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego opracowanego przez
grupę naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie gmina Boguszów
– Gorce w kategorii gmin
miejskich zajęła 50 pozycję
na 237 miejsc, wyprzedzając
między innymi takie miasta
jak Bełchatów, Świebodzice,
Szklarską Porębę, Świdnicę,
Szczyrk, Zgorzelec, Hel. Poza
tym przez wszystkie cztery
lata mijającej kadencji Regionalna Izba Obrachunkowa

wydawała pozytywne opinie
z wykonania budżetu miasta.
Jak kończąca się kadencja
wyglądała pod względem
inwestycyjnym?
- Jednym z głównych oczekiwań mieszkańców jest wykonywanie jak największej
liczby remontów istniejącej
infrastruktury oraz budowa
nowej. Dotyczy to praktycznie wszystkich sfer naszego
życia począwszy od remontów dróg, budynków, szkół,
placów zabaw, a skończywszy na cmentarzach. W mijającej kadencji na inwestycje
wydatkowaliśmy prawie 34
miliony złotych, z czego tylko 10 milionów pochodziło z
kredytu, natomiast pozostałe
24 miliony stanowiły środki
własne i dotacje zewnętrze.
Skąd były pozyskiwane pieniądze?
- W latach 2015-2018 nasze
miasto otrzymało bezpośrednio ze środków zewnętrznych
ponad 10 milionów złotych.

Dodatkowo, dzięki uchwalonemu przez Radę Miejską Boguszowa – Gorc Lokalnemu
Programu Rewitalizacji, ZGM
Sp. z o.o. pozyskał z Unii Europejskiej na rewitalizację i termomodernizację budynków
wspólnot mieszkaniowych
z udziałem gminy kwotę 4,4
miliona złotych. Dzięki staraniom władz miasta udało się
również wpisać do projektów
kluczowych realizowanych
na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej budowę obwodnicy
Boguszowa-Gorc o wartości
40 milionów złotych. Daje to
łącznie potężną kwotę 54,4
miliona złotych pozyskanych
środków.
Jakie był priorytety w tej
kadencji?
- Najważniejszym naszym
celem była poprawa warunków życia w całej Gminie Boguszów – Gorce. Stąd różne
inwestycje we wszystkich
dzielnicach. Przypomnę, że
od 2010 roku konsekwentnie realizowany jest program

modernizacyjny substancji
mieszkaniowej, zarówno w
budynkach gminnych jak
i w budynkach wspólnot
mieszkaniowych. W latach
2015-2018 na ten cel przeznaczyliśmy łącznie 36 milionów złotych. W ramach tych
środków wykonanych zostało: 89 elewacji budynków,
160 remontów dachów, 200
remontów instalacji gazowych, 70 remontów instalacji elektrycznych, 30 izolacji
budynków, 150 przyłączy
kanalizacyjnych. Jednym z
priorytetów ostatnich lat jest
ograniczenie niskiej emisji
czyli zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do powietrza.
Miasto realizuje program termomodernizacyjny w obiektach użyteczności publicznej
i budynków mieszkalnych,
duży projekt unijny o wartości ponad 4 milionów złotych
obejmujący wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne wraz z budową
systemu zarządzania tym
oświetleniem, przebudowę

przystanków autobusowych,
budowę ścieżki rowerowej
oraz program dotacyjny dla
mieszkańców zainteresowanych wymianą pieców węglowych na piece gazowe.
Łącznie na ten program na
lata 2018-2022 miasto zarezerwowało 1,2 miliona złotych. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców,
w 2015 roku uruchomiona została linia numer 2 do Kuźnic,
wprowadzone zostały dodatkowe kursy tej linii do Boguszowa i Gorc, uruchomiony
został bezpłatny transport ze
Starego Lesieńca do Boguszowa.
Rozmawiał Robert Radczak
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Tysiące uczestników bawiło się na Gali
Disco Polo w Dziećmorowicach
15 września 2018 r. na terenie
Karczmy Góralskiej w Dziećmorowicach odbyły się I Dni Powiatu Wałbrzyskiego – Gala Disco
Polo, zorganizowane przez zarząd i radnych powiatu wałbrzyskiego.
Przybyłych gości przywitał Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura
oraz pozostali członkowie Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego. Następnie na scenie pojawiły się czołowe gwiazdy muzyki disco – polo:
Markus P, Power Play i Czadoman.
Wykonawcy rozgrzali atmosferę,
porywając do wspólnej zabawy kilka tysięcy zgromadzonych wokół
sceny uczestników. Publiczność
śpiewała razem z wykonawcami
takie hity jak „Kici kici miał”, „Co
ma być to będzie” czy „Ruda tańczy
jak szalona”. Na terenie Karczmy
Góralskiej nie zabrakło także stoisk
z gadżetami oraz punktów gastronomicznych. Prowadzący imprezę
Rafał Pawłowski, przy wsparciu
gromkich oklasków publiczności,
wymusił na członkach Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego deklarację,
że Dni Powiatu Wałbrzyskiego na
stałe zagoszczą w powiatowym
kalendarzu imprez kulturalnych. Cieszymy się bardzo z tak dużego

Czadoman porwał publiczność w Dziećmorowicach.
zainteresowania naszą galą. Takiej
frekwencji nie było dotychczas na
żadnej imprezie w żadnej z gmin
naszego powiatu. Świadczy to o
tym, że nasi mieszkańcy chcą się
wspólnie bawić oraz integrować
przy dobrej muzyce i takie impre-

zy są potrzebne. Mam nadzieję, że
nowy Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego będzie kontynuował naszą inicjatywę – powiedział Wicestarosta
Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof
Kwiatkowski.
(GŁ)
REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Wałbrzychu
58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1

ogłasza pisemny konkurs ofert
na najem lokalu w celu prowadzenia baru gastronomicznego
w siedzibie Oddziału przy ul. Kasztanowej 1 w Wałbrzychu.
Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty na najem pomieszczeń
w celu prowadzenia baru gastronomicznego dla pracowników oddziału oraz klientów z zewnątrz.
Najem dotyczy lokalu o łącznej powierzchni 63,94m2 zlokalizowanego na parterze
budynku. Konkurs ofert zostanie przeprowadzony na podstawie Regulaminu konkursu, który dostępny jest w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym, pok. 228
(II piętro) budynku Oddziału oraz na stronie:
http://www.zus.pl/o-zus/inne-ogloszenia/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomosci
Udział w konkursie wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł do dnia
04.10.2018 na konto: PKO BP 71 1020 5590 0000 0302 9360 7014
Oferty można składać w siedzibie Oddziału pokój 228 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA na najem lokalu – bar gastronomiczny” do godz. 10.00 dnia
05.10.2018 lub przesłać pocztą. Otwarcie ofert, w części jawnej, nastąpi w dniu
05.10.2018 o godz. 10:15 pok. 236.
W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy, organizator konkursu zatrzymuje wadium. Dyrektorowi Oddziału ZUS w Wałbrzychu przysługuje prawo zakończenia
konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela w godz. 8:00 – 14:00
Jolanta Konop-Płotka, pod numerem telefonu: 74 649-72-25
e-mail: jolanta.konop@zus.pl
Krzysztof Marciniak tel. 74 649 -71-75, e-mail: krzysztof.marciniak@zus.pl
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ul. Wysockiego 2/2 58-300 Wałbrzych

Tel. 531-483-291 793-793-005
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Finał wakacji z OSK
Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w
Wałbrzychu, jak zwykle
wzorowo zorganizował dla
uczestników
tegoroczne
zajęcia wakacyjne, które
oprócz czynnika zabawowego, konkursowego, krajoznawczego i sportowego,
odznaczały się pożytecznymi walorami edukacyjnymi.
W drugiej połowie sierpnia
funkcjonariusze straży miejskiej kontynuowali zajęcia
praktyczne w ramach realizacji programu „Bezpieczne
wakacje”.
Przedstawiciele
Tauron Dystrybucja omówili

zasady bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii
elektrycznej oraz prawidłowego używania urządzeń zasilanych tą energią.
Na terenie rekreacyjnym
i obiekcie sportowym rozegrano różnego rodzaju turnieje, wyłaniając najlepszych
i najsprawniejszych zawodników.
Dużym zainteresowaniem
cieszył się konkurs „Mam talent”, w którym dzieci prezentowały swoje umiejętności
artystyczne. Dla zwolenników
zabaw tanecznych Natalia Pinach ze Studia Tańca Carmen
zorganizowała naukę tańca

nowoczesnego. Natomiast
swoje ulubione pluszaki dzieci zaprezentowały w dniu maskotki.
Na zakończenie zajęć odbył się Bal Piżamowy. Impreza prowadzona była przez
animatorkę, która zorganizowała zabawę przeplataną
licznymi konkursami sprawnościowymi. Pożegnanie wakacji z OSK pełne było wzruszeń i pozytywnych emocji.
Licznie przybyli rodzice wyrazili swoje zadowolenie, wysoko oceniając działalność
ośrodka.
Do następnych wakacji!
(BAS)

Dzieciom w OSK nie pozwolono nudzić się ani przez chwilę. W czerwonym stroju kierownik ośrodka
Włodzimierz Palusko.

Olimpiada z ZUS robi z uczniów
studentów
Wygrana w zusowskiej
olimpiadzie otwiera młodzieży drzwi uczelni i to już
w pierwszej lub drugiej klasie liceum, technikum czy
szkoły zawodowej. Wcześniej uczestnicy zmagań
dostawali laptopy, tablety
i czytniki e-booków – tak
będzie i w tym roku, ale laureaci olimpiady ZUS mogą
liczyć też na coś dużo cenniejszego – gwarancję studiów na dobrej uczelni.
Uczniowie, którzy w tym
roku staną na podium olimpiady, zyskają indeksy np.
Uniwersytetu
Gdańskiego,
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego,
Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego. Zwycięzcy mogą
również otrzymać dodatkowe
punkty w procesie rekrutacji
na dwadzieścia innych uczelni
z całego kraju. Jest, więc, o co
walczyć.
- Rok szkolny dopiero się
zaczął a do nas już zgłaszają
się pierwsze szkoły – mówi
Iwona Kowalska – Matis Re-

gionalny Rzecznik Prasowy ZUS
na Dolnym Śląsku. - To, że w
ubiegłym roku
uczniowie szkoły
ze Zgorzelca byli
w finale olimpiady to na pewno
bodziec dla innych i sygnał, że
TRZY LITERY,
można wygrać
KTÓRE
CHRONIĄ
indeks – dodaje
rzeczniczka.
TWOJE CZTERY
W
ostatniej
DZIEWCZYNO, CHŁOPAKU, CZY ZNASZ PROJEKT „LEKCJE Z ZUS”?
WEŹ udział w Olimpiadzie
edycji OlimpiaZDOBĄDŹ nagrody:
• indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie
dy wzięło udział
• laptopy, tablety, czytniki e-booków
DOWIEDZ SIĘ więcej o „Lekcjach z ZUS” i Olimpiadzie na
POWIEDZ swojemu nauczycielowi o projekcie edukacyjnym
ponad 30 tysięcy
www.zus.pl/edukacja
YouTube: Elektroniczny ZUS
uczniów z 912
Facebook: Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
szkół z całej Polski. Najlepsi okazali się uczniowie
z Grybowa w
województwie małopolskim. jaśnień. Zakład przygotował
Drugie miejsce zajęła szkoła także materiały zarówno w
z Chorzowa, trzecie z Warsza- wersji papierowej jak i elekwy. Czwarte miejsce w Polsce tronicznej.
wywalczyła zaś szkoła z DolZgłoszenia szkół do udzianego śląska, ze Zgorzelca.
łu w projektach edukacyjnych
Uczestnicy obydwu pro- przyjmuje Magdalena Walter:
jektów mogą liczyć na pomoc tel. 74 649 73 70, e- mail Magekspertów ZUS, którzy pro- dalena.Walter@zus.pl.
wadzą lekcje i udzielają wy(IKM)
Projekt pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
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16 października nowy kurs – zapraszamy!
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż
w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku
życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim
i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nadal
dysponuje środkami ﬁnansowymi przeznaczonymi dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w tym w szczególności pochodzących z obszarów wiejskich, tj. przebywających na obszarach słabo
zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) - na
terenie działania tutejszego Urzędu do kategorii obszarów wiejskich
zaliczamy gminy: Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Mieroszów.
Osoby te skorzystać mogą z doﬁnansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy (pok. 104; nr tel. 74/8407384) oraz Wydziału
Szkoleń (pok. 10; nr tel. 74/8407380). Wszelkie aktualności dostępne są również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałbrzychu www.walbrzych.praca.gov.pl

Szkoła Jazdy Sztymala
kursy kategorii: B, C, C+E
szkolenia kierowców zawodowych:
• Kwalifikacja wstępna
• Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
• Kwalifikacja wstępna przyspieszona
• Szkolenia okresowe
Zapraszamy: Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Sztymala
ul.Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, tel. 74/640-15-15, 600-15-61-15,
e-mail: biuro@sztymala.pl
Biuro czynne od poniedziałku do czwartku 9:00-17:00, w piątki 9:00-15:00
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Najładniejsze
posesje

Powrócili kuracjusze

Bezpłatne pływanie

Konkurs na „Najładniejszą
posesję 2018” w Szczawnie-Zdrój rozstrzygnięty. W kategorii zabudowy jednorodzinnej
jury nie przyznało pierwszego
miejsca, ale przyznane zostały dwie równorzędne drugie
nagrody w wysokości po 1500
zł dla nieruchomości przy ul.
Jaśminowej 8 i 10 (po 39 pkt.).
W kategorii zabudowy wielorodzinnej pierwsze miejsce zajęła
nieruchomość przy ul. Saperów
1 (90 pkt.) - nagroda 2500 zł;
drugie miejsce przyznano nieruchomości przy ul. B. Prusa
16 (86 pkt.) - nagroda 1500 zł;
a trzecia lokata przypadła nieruchomość przy ul. Lipowej 11
(68 pkt.) - nagroda 1000 zł.

Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej Teresa w Jedlinie-Zdroju, który został
w znacznym stopniu zniszczony przez pożar z połowy lipca tego roku, został
wyremontowany i przybyli
już do niego pierwsi kuracjusze.
Podczas lipcowego pożaru zniszczeniu uległa
więźba dachowa, spłonęło całe poddasze wraz z
pokryciem
ceramicznym,
uszkodzony został system
informatyczny, system wentylacji i system elektryczny,
a sam obiekt został zalany.
W trakcie dwumiesięcznego
remontu udało się naprawić wszystkie uszkodzenia
i w chwili obecnej obiekt
funkcjonuje prawidłowo, a
kuracjusze mogą korzystać
ze wszystkich wymaganych
zabiegów.
Remont Teresy to nie
wszystko, bowiem remont i
adaptacja ma się też rozpocząć w przylegającym budynku Teresa II, a na dziedzińcu
Szpitala Rehabilitacji Kardiologicznej ma powstać basen
typu Delfinek. Aby zapewnić
lepszą obsługę kuracjuszy,
planowane są też remonty

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka z Oddziałami Gimnazjum w Jedlinie-Zdroju,
a także osoby powyżej 65
roku życia – emeryci i renciści oraz inwalidzi mają
możliwość bezpłatnego korzystania z krytej pływalni
Delfinek przy ul. Kolejowej
8 w Głuszycy.
Dzieci do lat 10 mogą korzystać z basenu tylko pod
opieką – wówczas opiekunowi także przysługuje bilet
bezpłatny. Bezpłatne bilety
są dostępne w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miasta w Jedlinie – Zdroju. Aby je pobrać
uczniowie muszą zgłosić się
do biura z ważną legitymacją szkolną (opiekun z dokumentem
potwierdzającym
tożsamość), a emeryci, renciści i inwalidzi z ważną legity-

(AG)

Koncert dla ZPL
6.10.2018 r. o godz. 19.00
w Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie- Zdroju zostanie
zorganizowany koncert charytatywny w wykonaniu tenora Wiesława Ochmana, z
którego cały dochód zostanie
przeznaczony na odbudowę
Zakładu Przyrodoleczniczego
w Szczawnie-Zdroju. Bilety cegiełki w cenie 50 zł można
kupić w Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie- Zdroju (ul. Kościuszki 19, tel. 74 840 24 45).
(RED)

macją emeryta lub rencisty,
albo orzeczeniem o niepełnosprawności. Jedna osoba
może pobrać w danym dniu
jeden bilet, który uprawnia
do bezpłatnego korzystania
z basenu przez 1 godzinę zegarową; pobrany bilet należy
wykorzystać w ciągu maksymalnie 3 dni.
Pływalnia dostępna jest
dla mieszkańców w każdy
dzień tygodnia według poniższego
harmonogramu:
poniedziałek, środa, czwartek
- wejście od godz. 17.30 do
21.00; wtorek, piątek – wejście od godz. 18.00 do 21.00;
sobota – wejście od godz.
12.00 do 20.00; niedziela –
wejście od godz. 13.00 do
20.00. Pozostałe godziny są
zarezerwowane dla grup zorganizowanych.
(KS)

Paweł Skrzywanek i Leszek Orpel podczas otwarcia Szpitala
Rehabilitacji Kardiologicznej w Jedlinie-Zdroju.
obiektów Warszawianka i Halina.
W uroczystym otwarciu
Szpitala Rehabilitacji Kardiologicznej w Jedlinie – Zdroju
uczestniczyli m.in. marszałek
województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wice-

marszałek Iwona Krawczyk,
prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz burmistrz
Jedliny-Zdroju Leszek Orpel
i prezes Uzdrowiska Szczawno-Jedlina Paweł Skrzywanek.
(RED)
REKLAMA

Kuchnia ładna, wygodna i funkcjonalna
Planujesz remont kuchni i nie masz pomysłu na to
jak ją urządzić? Skorzystaj z
oferty Komfort Studio Kuchenne przy ul. Długiej 39 w
Wałbrzychu, które przygotuje projekt nowych mebli
w pełni odpowiadający najświeższym trendom i modom, a przede wszystkim
oczekiwaniom klienta.
Jakie odpowiedzi najczęściej padają na pytanie: jaka
powinna być kuchnia? Ładna,
wygodna i funkcjonalna.
- W tych trzech słowach
zawiera się klucz do sukcesu –
mówi Adam Krzywda, właściciel Komfort Studio Kuchenne
przy ul. Długiej 39 w Wałbrzychu, które od 1992 roku zajmuje się meblami kuchennymi. – Nasze projekty powstają
przy użyciu specjalnego programu komputerowego, który pozwala nam dostosować
meble do indywidualnych
potrzeb każdego klienta.
Najpierw dokonujemy pomiarów w pomieszczeniu
przeznaczonym na kuchnię,
a potem wspólnie z klientem
pracujemy nad tym, by nowe
meble i dopasowany do nich
sprzęt AGD w pełni spełniały

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !
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oczekiwania. Dzięki wieloletniej współpracy z wiodącymi
fabrykami, między innymi z
Wolsztyńską Fabryką Mebli
oraz niemieckimi Nobilia i
Sachsen Kuchen, mamy w
swojej bogatej ofercie najnowocześniejsze i najmodniejsze rozwiązania. Bowiem dziś
meble kuchenne, to nie tylko
tradycyjne szafki z półkami.
To szereg rozwiązań technicznych, które umożliwiają
pełne wykorzystanie zagospodarowywanej powierzchni i ułatwiających codzienne
korzystanie z kuchni.

Komfort Studio Kuchenne
przy ul. Długiej 39 w Wałbrzychu oferuje swoim klientom
szeroką gamę wzorów i kolorów, co umożliwia spełnienie
oczekiwań estetycznych oraz
jakościowych.
- Nasza rola nie kończy się
na pomiarach, zaprojektowaniu i dostarczeniu gotowego
produktu do klienta. Nasza
firma zajmuje się także montażem wykonanych przez nas
mebli kuchennych oraz doborem i montażem sprzętu AGD.
Nasze zestawy mebli kuchennych objęte są pięcioletnią

gwarancją, a także pogwarancyjną obsługą serwisową.
Wszystkich, którzy cenią sobie
najwyższą jakość produktu i
najwyższe standardy obsługi
klienta, zapraszam do Komfort Studio Kuchenne przy ul.
Długiej w Wałbrzychu oraz
do kontaktu telefonicznego
pod numerami: 74 666 03 39 i
601 77 13 57. Warto odwiedzić
nasz salon i skorzystać z okazji
kupna mebli z naszej ekspozycji z rabatem sięgającym
nawet 50 procent – zachęca
właściciel firmy.
(TS)

Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39
www.komfort-kuchnie.pl

Nawiążemy współpracę z architektami,
projektantami i dekoratorami wnętrz
oraz z osobami zajmującymi się aranżacją
i wyposażeniem wnętrz, a także studentami
kierunków pokrewnych i osobami zamierzającymi
realizować się zawodowo w tej dziedzinie.
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List otwarty do Komendanta Głównego Policji
Szanowny Panie Komendancie!
Powodem, dla którego zdecydowałem się na napisanie
niniejszego listu, jest wiara w
to, że zależy Panu na tym, aby w
szeregach Policji, jako formacji
powołanej przede wszystkim
do ochrony bezpieczeństwa
obywateli
Rzeczpospolitej,
służyli jedynie ci, którzy dają
rękojmie poszanowania prawa
i zasad współżycia społecznego, szanujący ludzką godność,
przestrzegający i chroniący
praw człowieka, którzy w swym
działaniu nie dopuszczają się
inicjowania stosowania lub tolerowania tortur bądź nieludzkiego lub poniżającego traktowania, lub karania ludzi.
U podstaw tego listu legła
również wiara w to, że to na
Panu, pełniącemu swą służbę
na najwyższym stanowisku w
Policji, spoczywa szczególny
obowiązek dbania o społeczny

wizerunek tej formacji, której
wszyscy funkcjonariusze, w tym
szczególnie Pan Komendant
Główny, zobowiązani są do podejmowania działań służących
budowaniu zaufania do niej,
nieakceptowania, tolerowania
ani też lekceważenia zachowań
innych policjantów naruszających prawo lub zasady etyki
zawodowej.
Wszystkie te, wyżej wspomniane wartości, zapisane
zostały w „Zasadach etyki zawodowej policjanta” będących
załącznikiem do zarządzenia
nr 805 Komendanta Głównego
Policji Z dnia 31 grudnia 2003
r., w §2, 4, 23 i 24. Ich znaczenie
podkreśla art. 132, 132a i 132b
ustawy o Policji, z który wynika
wprost, że nieprzestrzeganie
przez funkcjonariuszy powyżej wskazanych zasad, stanowi
przewinienie
dyscyplinarne,
za które każdy z nich ponosi

dyscyplinarną odpowiedzialność, niezależnie od tego, czy
popełnione przewinienie podlega odpowiedzialności karnej.
Odpowiedzialności takiej podlegają również funkcjonariusze,
którzy swym postępowaniem
ułatwiają takie zachowanie innym funkcjonariuszom Policji.
Wspominam
powyższe
przepisy, przecież doskonale
Panu Komendantowi znane,
aby przedstawić Panu zdarzenie, które miało miejsce w dniu
9 sierpnia 2013 roku na terenie
Komisariatu V w Wałbrzychu.
W dniu tym dwaj funkcjonariusze policji zatrzymali i
doprowadzili do wspomnianego komisariatu 35-letniego
Piotra Grucę, który na terenie
tej jednostki został dotkliwie
pobity, w efekcie czego po kilku godzinach zmarł z powodu
licznych i rozległych uszkodzeń
wewnętrznych ciała.
REKLAMA
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 fotobudka LUSTRO
 fotobudka tradycyjna SMOVE
 fontanna czekoladowa
z podestem LED
 wytwornica baniek mydlanych
oraz wytwornica 2 w 1: bańki i dym
 napis LED „LOVE” (420x120), który
ma dwa oblicza: gładki lub ażurowy
 balony z helem
 pudło niespodzianka
 SERCE podświetlane na stojaku
115x80

www.zlotaoprawa.pl
www.facebook.com/Złota-Oprawa

ZapRaSZaMY
joanna
tel. 606-933-426
Marta
tel. 794-632-825

O dokonanie pobicia ze skutkiem śmiertelnym Prokuratura
Okręgowa w Świdnicy oskarżyła
dwóch wskazanych wyżej funkcjonariuszy, którzy wyrokiem
Sądu Okręgowego w Świdnicy
zostali uniewinnieni. Wyrok ten
został zaskarżony przez Prokuraturę Okręgową w Świdnicy,
w następstwie Sąd Apelacyjny
we Wrocławiu uchylił go, wskazując, że wyrok uniewinniający
może zostać orzeczony tylko w
przypadku, kiedy będzie można
przyjąć bez żadnej wątpliwości,
że pobicie Piotra Grucy miało
miejsce w okresie trzech minut, liczonych od opuszczenia
przez niego terenu komisariatu.
W wyniku kolejnej rozprawy w
Sądzie Okręgowym w Świdnicy,
jeden z funkcjonariuszy został
uznany za niewinnego, natomiast drugi został skazany na
5 lat pozbawienia wolności, a
następnie sąd apelacyjny obu
oskarżonych, w marcu 2018
roku, uniewinnił.
W uzasadnieniu wyroku sąd
ten wyraźnie jednak zaznaczył,
że fakt pobicia Piotra Grucy na
terenie Komisariatu V Policji nie
budzi żadnych wątpliwości, i że
ogromny sprzeciw sądu budzi
to, że w ogóle użyto przemocy
wobec osoby zatrzymanej. Jest
to zdaniem sądu absolutnie
niedopuszczalne, zwłaszcza, że
w niniejszej sprawie dochodziło
też do innych nieprawidłowości, jak nie budzące wątpliwości
nałożenie mandatu na osobę
wyraźnie nietrzeźwą i wypuszczenie takiej osoby w nietrzeźwym stanie na ulicę, jak i też
nieprawidłowe dokumentowanie poszczególnych czynności
(wobec) zatrzymanych.
Uniewinniając obydwóch
oskarżonych policjantów, sąd
uznał, że na podstawie przeprowadzonych dowodów, nie
jest w stanie orzec, który z nich
dopuścił się ciężkiego pobicia
Piotra Grucy, a więc z uwagi na
zasadę prawną in dubio pro reo,
obydwu oskarżonych uniewinnił, a wyrok z mocy prawa stał
się prawomocny.
Jednakże z przeprowadzonego postępowania dowodowego wynika bezsprzecznie, że
w tym czasie na terenie komisariatu przebywało 5 funkcjonariuszy, ale trzech z nich nie miało w ogóle żadnego kontaktu z
zatrzymanym. A więc jego ciężkiego pobicia mogli się dopuścić tylko i wyłącznie obydwaj
oskarżeni, a przynajmniej jeden
z nich widząc, że jego kolega
dopuszcza się przestępstwa,
godził się na to i nie reagował.
Skutkiem prawomocnego
uniewinnienia, funkcjonariusze
ci zgodnie z art. 42 ust.1 pkt 7
ustawy o Policji zostali przywró-

REKLAMA

...wsparcie domowego budżetu

PROSTA

POŻYCZKA*
NA SZKOLNE
WYDATKI
*Rzeczywista
roczna stopa oprocentowania
222,06 procent

tel. 797 603 000
ceni do służby. Nie można mieć
jednak pewności, że Sąd Najwyższy złożoną kasację odrzuci,
a więc obydwaj funkcjonariusze
mogą ponownie uzyskać status
oskarżonych, wobec których
przełożeni dyscyplinarni zmuszeni będą do ponownego
zastosowania przepisów o ich
zawieszeniu, a następnie zwolnieniu ze służby.

Panie Komendancie,
uznając, że przywrócenie
do służby w takich przypadkach następuje automatycznie
z uwagi na obowiązujące w
tym zakresie przepisy ustawy o
Policji, zadaję Panu publicznie
pytanie, czy w tej konkretnej
sprawie nie zachodzi uzasadniona potrzeba skorzystania z
możliwości przewidzianej w art.
41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji,
albowiem fakt powrotu do służby funkcjonariuszy, którym postawiono zarzut niedopełnienia
obowiązków i śmiertelnego
pobicia zatrzymanego, mimo
wyroku uniewinniającego, budzi wielkie zdziwienie i oburzenie, a także słuszne obawy
miejscowej społeczności, czy w
przyszłości, podczas przeprowadzanej interwencji, jakiś kolejny mieszkaniec Wałbrzycha
nie zostanie narażony na ciężkie
pobicie, skutkujące nawet jego
zgonem.
Panie Komendancie,
czy mając na uwadze obowiązujące wszystkich funkcjonariuszy wspomniane na
wstępie „Zasady etyki zawodowej policjanta” i przepisy o

odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów określonej w
ustawie o Policji, nie stanowią
wystarczającej podstawy do
zastosowania wobec tych funkcjonariuszy wspomnianego wyżej art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o
Policji, a więc zwolnienia z uwagi na ważny interes służby rozumiany jako interes społeczny?

Panie Komendancie,
mając na uwadze powyższe
fakty i wątpliwości, zwracając
się do Pana z tym listem, stawiam jednocześnie pytanie: czy
naprawdę uważa Pan, że tego
typu funkcjonariusze mogą
mieć swe miejsce w szeregach
Policji i czy przypadkiem to nie
oni powodują, że społeczne zaufanie do Policji jako formacji
podlega stałej korozji i staje się
z dnia na dzień coraz gorsza?
Czy w takiej sytuacji można
odmówić racji staremu polskiemu przysłowiu, że jedna łyżka
dziegciu beczkę miodu zepsuje
? Czy podejmie Pan zdecydowane działania, aby zapobiec
temu, by ludzie tego pokroju
nigdy w szeregach policji nie
znaleźli miejsca lub mogli dalej
się w niej znajdować?
Wierzę, że dobro Policji i
dbałość o dobre imię wszystkich jej funkcjonariuszy, a także poczucie zwykłej ludzkiej
sprawiedliwości, spowoduje, że
podejmie Pan jedyną słuszną
decyzję w tej sprawie.
Wałbrzych, 18.09.2018
Z wyrazami głębokiego
szacunku
podinsp. w st. spocz. mgr
Janusz Bartkiewicz
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Wymiana pieców

Raport z Głuszycy

Ograniczenie
niskiej
emisji na terenie Gminy
Głuszyca – zmiana systemu
ogrzewania, wymiana pieców to jedno z zadań proekologicznych, które realizuje Gmina Głuszyca.
Zadanie
współfinansowane jest w ramach konkursu na realizację programu
„Ograniczenie niskiej emisji
na obszarze województwa
dolnośląskiego” ze środków
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Dofinansowaniem objęte są
przedsięwzięcia polegające
na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, czyli wymianie kotłów lub palenisk
węglowych na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane
biomasą.
- W ramach realizacji projektu na dzień 31 sierpnia
2018 r. wymienione zostały
42 źródła ciepła, za co mieszkańcy otrzymali zwrot w wysokości 50 procent poniesionych kosztów związanych z
wymianą pieców – wyjaśnia
burmistrz Roman Głód. - Osoby zamieszkujące w domach
jednorodzinnych otrzymują
dofinansowanie
wynoszą-

• Nieruchomości, na których znajdowały się dawne zakłady włókiennicze
przy ul. Bohaterów Getta w Głuszycy, na mocy
uchwały Rady Miejskiej
w Głuszycy podjętej 11
września 2018 r. znów
będą mogły być użytkowane przez Gminę Głuszyca. Radni jednogłośnie
wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę
Głuszyca prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości
gruntowych stanowiących
własność Skarbu Państwa.
Dzięki podjętym działaniom głuszycki samorząd
odzyskuje prawo do użytkowania terenów poprzemysłowych, które dotąd
były w użytkowaniu osób
prywatnych. - To dla Głuszycy historyczny moment.
Odzyskujemy tereny, które niegdyś były niezwykle
ważne dla rozwoju naszej
gminy. Będziemy starać się,
by nieruchomości zostały
na nowo zagospodarowa-

W Gminie Głuszyca trwa
wymiana pieców z węglowych
między innymi na gazowe.
ce maksymalnie 10 tys. zł. W
przypadku wymian wykonywanych w mieszkaniach kwota zwrotu wynosi maksymalnie 7 tys. zł.
30 września 2018 r. zakończy się ostatni etap
przyjmowania rozliczeń od
zgłoszonych
gospodarstw
domowych oraz wypłacona
zostanie ostatnia transza dofinansowania dla mieszkańców
Gminy Głuszyca.
(SJ)

ne – mówi burmistrz Roman
Głód.
• Burmistrz Głuszycy Roman Głód podpisał umowę na zakup wozu strażackiego lekkiego z napędem
4x4 dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Głuszycy Górnej. Głównym założeniem
realizacji operacji jest skuteczne zapobieganie potencjalnym zagrożeniom i
ograniczanie ich skutków.
Zakupiony samochód będzie wyposażony w najnowszy, aktualnie dostępny
sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Wóz strażacki z napędem 4x4 dostosowany jest
do poruszania się w terenie,
łatwo pokonuje wszelkie
przeszkody terenowe, co
jest szczególnie ważne w
przypadku
konieczności
dotarcia do trudno dostępnych miejsc. Przewidywany
termin dostawy samochodu to październik-listopad
2018 r. Zadanie współfinansowane będzie ze środków
Gminy Głuszyca, Urzędu
Marszałkowskiego
Woje-

wództwa Dolnośląskiego i
Starostwa Powiatowego w
Wałbrzychu.
• 31 sierpnia zakończyła się realizacja zadania
„Usuwanie
wyrobów
zawierających azbest z
terenu Gminy Głuszyca”. Programem objęto 9
obiektów, w tym budynki
mieszkalne i gospodarcze
znajdujące się w Głuszycy, w Głuszycy Górnej, w
Grzmiącej, w Łomnicy i w
Kolach. W efekcie unieszkodliwiono odpady niebezpieczne zawierające azbest
w ilości 61, 01 Mg. Łączny
koszt zadania wyniósł 32
997,72 zł. Gmina Głuszyca
pozyskała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości 28 048,06 zł (85%
wartości zadania). Wkład
własny mieszkańców wyniósł 4 949,66 zł (15% wartości zadania). Warto dodać, że w latach 2016-2018
Gmina Głuszyca, dzięki
pozyskanemu dofinanso-

waniu z WFOŚiGW usunęła
91,31 ton azbestu. Łączna
realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu z
terenu wynosi 48 377 zł.
• Kolejna grupa uczniów
głuszyckich uczniów rozpoczęła naukę pływania
w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Zajęcia odbywają się w krytej
pływalni Delfinek w Głuszycy. Projekt adresowany
jest do uczniów z klas I – III
szkół podstawowych. Udział
w projekcie weźmie łącznie
90 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy.
Pozalekcyjne zajęcia odbywać się będą nieodpłatnie
pod opieką nauczycieli i instruktorów nauki pływania
przez 10 tygodni. Zadanie
realizowane jest przez Dolnośląską Federację Sportu
i współfinansowane jest ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu
Gminy Głuszyca.
(SJ)
REKLAMA
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Drogi do remontu
Niedługo ekipy remontowe pojawią się na kolejnych ulicach Mieroszowa:
Sportowej i Reymonta.
30 sierpnia został ogłoszony przetarg na przebudowę
dwóch dróg wewnętrznych
zlokalizowanych na terenie
nieruchomości przy ulicy
Sportowej w Mieroszowie.
- Drogi znajdujące się przy
budynkach od dawna były
w fatalnym stanie i utrudniały mieszkańcom dojazd do
posesji. Niestety właściciel
– Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa nie podejmował
żadnych działań w kierunku
naprawy nawierzchni. Drogi
te, dzięki staraniom i interwencjom przejął burmistrz
Mieroszowa na stan Gminy
Mieroszów i pozyskał środki na remont. Dzięki temu
mieszkańcy nie będą już odczuwali dyskomfortu podczas dojazdu do budynków –
mówi Rafał Dzimira, zastępca
burmistrza Mieroszowa.
Z kolei 27 sierpnia ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania „Przebudowa drogi nr 116311D ul. Reymonta
w Mieroszowie”. - Tym razem
udało się nam pozyskać dofinansowanie w ramach dzia-

Przywieźli wóz

łania, którego celem jest usunięcie skutków intensywnych
opadów deszczu z 2017 roku i
zapobiegnięcie im w przyszłości, czyli na przebudowę drogi
w ciągu ul. Reymonta w Mieroszowie oraz wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej.
Obecnie droga gruntowa, która była problemem dla miesz-

kańców przeprojektowana została tak, by dopasowana była
do działki i zapewniała dojazd
do posesji. Dofinansowanie
tego zadania z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji jest na poziomie 80
procent – podkreśla zastępca
burmistrza.

Strażacy z OSP Sokołowsko przywieźli z zaprzyjaźnionej Kasiny Wielkiej wóz
strażacki Magirus Deutz.
Poczciwy i wysłużony Star
ze względu na swój stan
techniczny (nie przeszedł
pozytywnie
przeglądu)
przechodzi na emeryturę.
- Szybką decyzję o zakupie
nowszego wozu bojowego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowsku podjąłem po konsultacjach z
prezesami Grzegorzem Lektarskim, Tomaszem Mordoniem oraz Komendą Miejską
Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu. Dwie sprawnie działające jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej
w naszej gminie to podstawa bezpieczeństwa mieszkańców. Dziękuję druhom
Łukaszowi Marchewie, Grzegorzowi Zagórze, Michałowi
Mielczarkowi i obu prezesom OSP za pełne zaangażowanie i sprowadzenie wozu
z oddalonej o ponad 400
km Kasiny Wielkiej – mówi
Marcin Raczyński, burmistrz
Mieroszowa.

(MS)

(MS)

Biathlon dla każdego
Na płycie boiska sportowego przy ulicy Sportowej
4 odbyły się kolejne zawody z cyklu „Biathlon dla
każdego”.
Zawody organizowane w
różnych miejscach w Polsce
mają na celu popularyzację
tej dyscypliny sportu wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Jak sama nazwa wskazuje,
udział w nich mógł wziąć każdy, by spróbować swoich sił
w bieganiu i strzelaniu. Była
to także okazja do wspólnego

spędzenia czasu i integracji. W
zawodach wziął udział także
burmistrz Mieroszowa Marcin
Raczyński, który najpierw pokonał wyznaczony dystans, a
następnie dekorował zwycięzców. Impreza cieszyła się dużą
frekwencją, dopisały także
pogoda i humory. Zawodnicy
i partnerzy z Polskiego Związku Biathlonu wyjechali z Mieroszowa zadowoleni. Pełne
wyniki dostępne są na stronie
https://bgtimesport.pl.
(MS)

Wiele osób skorzystało z możliwości sprawdzenia się w biathlonie
letnim.
REKLAMA

Sławomir Wójcik: - Dlaczego i po co kandyduję?
Już za kilka tygodni tj. 21 października wspólnie zdecydujemy o tym czy Boguszów-Gorce
wykorzysta swoją szansę, czy też podzieli los
wielu innych podobnych miejscowości, w których podstawowym źródłem dochodu jest zasiłek społeczny. Naszemu Miastu potrzebne są
PRAWDZIWE, a nie kosmetyczne zmiany.
Sprawując mandat burmistrza Boguszowa-Gorc, zadbam o interesy zwykłych ludzi i
wszelkimi dostępnymi środkami będę starał się
zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Kandyduję na stanowisko burmistrza, ponieważ Boguszów-Gorce zasługuje na lepsze jutro. Jestem z
tego miasta, tu się urodziłem i wychowałem. Tu
poznałem moją żonę i to właśnie tu wspólnie
wychowujemy dwójkę naszych dzieci.
Decyzja o kandydowaniu nie była dla mnie
łatwa, ponieważ zdaję sobie sprawę z wielkiej
odpowiedzialności jakiej się podjąłem, aby
dokonać niezbędnych zmian. Jest to możliwe
dzięki pracy i zaangażowaniu młodych mieszkańców, a także doświadczeniu i mądrości seniorów.
Chcę zwrócić uwagę Państwa na to, że kolejna tzw. perspektywa finansowa (czyli programy
rozwojowe Unii Europejskiej) zbliża się ku końcowi, a Boguszów-Gorce nie pozyskał znaczących pieniędzy, dzięki którym można rozwijać
infrastrukturę, zbudować profesjonalną salę

gimnastyczną, tworzyć miejsca pracy, zbudować Dom Seniora, biegle nauczyć się języka
obcego, zrobić prawo jazdy, czy też chociażby o
kilka procent podnieść wskaźnik małych jednoosobowych firm, wykonujących usługi na rzecz
ludności.
Przemiany społeczne i demograficzne w Boguszowie-Gorcach, których wszyscy jesteśmy
świadkami, nie pozostawiają złudzeń. Przez

30 lat po zlikwidowaniu przemysłu ciężkiego,
wiele małych miast, do których zalicza się również Boguszów-Gorce, stopniowo popadało w
ruinę i zagrożone jest wyludnieniem. Nie znam
rodziny w naszym mieście, w której jedna bądź
kilka osób, na stałe przebywa za granicą lub też
wyemigrowała do dużych metropolii. Znikoma
przedsiębiorczość w naszym mieście sprowadza się do kilku firm budowlanych, w większości
żyjących z kontraktów udzielanych na zamówienie urzędu miasta. Na chwilę obecną jedynym źródłem dochodu dla osób pracujących są
zakłady zlokalizowane w Wałbrzychu, a ściślej
na terenie WSSE. Tak ważny czynnik społeczny
jak edukacja i wychowanie naszych dzieci odbywa się w niedoinwestowanych placówkach
edukacyjnych, zarządzanych przez skostniały i
przerośnięty aparat administracyjny. Piłkarski
Klub Sportowy osiąga sukcesy pomimo niewystarczającego wsparcia ze strony samorządu.
Seniorzy, nie posiadają wystarczającej opieki
socjalnej i medycznej.
Wszystkie kluczowe decyzje z punktu widzenia tzw. polityki społecznej i ekonomicznej
zapadają w gabinecie jednego człowieka i bezrefleksyjnie akceptowane są przez obecnych
radnych. Bez radykalnych kroków, a nie tylko
kosmetycznej zmiany na stanowisku burmistrza w zakresie partycypacji społecznej, bez
inwestycji chociażby w mieszkalnictwo ko-

Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Wójcika

munalne, opiekę zdrowotną, edukację, sport i
przedsiębiorczość, mamy jedynie szansę stać
się kolejną dzielnicą Wałbrzycha. Boguszów-Gorce potrzebuje PRAWDZIWYCH ZMIAN.
Zmian w sposobie zarządzania urzędem, zmian
w sposobie gospodarowania majątkiem gminy. Zmian w edukacji, opiece lekarskiej i wielu
innych. Nadszedł wreszcie w naszym mieście
czas na społeczeństwo obywatelskie, w którym
mieszkańcy aktywnie dbają o swoje interesy,
edukują się i nie jest im wszystko jedno.
Wspólnie z moim komitetem wyborczym
opracowaliśmy program naprawy naszego
miasta, który będziemy realizować. Nasze
priorytety to: kultura, sport i edukacja, bezpieczeństwo, seniorzy, nowe mieszkania komunalne, przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu
społecznemu. Będzie to wymagało wielkiego
nakładu pracy i zaangażowania mieszkańców.
Jednak jestem przekonany, że nam się powiedzie. Nie składam pustych obietnic, ponieważ
proponuję PRACĘ ponad podziałami. Nieważne
z której dzielnicy jesteś, nieważne jakie masz
poglądy polityczne. Jeżeli jesteś gotowy podwinąć rękawy i zabrać się do ciężkiej pracy, aby
NASZE WSPÓLNE MIASTO znów zaczęło żyć
pełnią życia, zapraszam Cię do współpracy. Bo
tylko wspólnie, możemy zadbać o nasze miasto
- Boguszów-Gorce.
#SławomirWójcikPRACAponadpodziałami
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Posprzątają Góry Sowie
Mieszkańcy
Walimia,
Głuszycy, Jedliny – Zdrój
oraz Nowej Rudy i Pieszyc wezmą udział w akcji
„Sprzątanie świata”. Pod
hasłem „Czyste Góry Sowie”
22 września 2018 r. Lokalna
Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” organizuje wydarzenie, którego
celem jest wsparcie akcji
sprzątania świata poprzez
edukację, a przede wszystkim czynny udział mieszkańców i turystów w dbaniu
o czystość szlaków górskich
wiodących na Wielką Sowę.
Organizatorzy zaplanowali przejście szlakami na
szczyt góry Wielka Sowa pod
opieką przewodników górskich trasami pieszymi: z Głuszycy wymarsz o godz. 9:00
- zbiórka o godz. 8:30 przed
siedzibą LGD przy ul. Grunwaldzkiej 26; z Przełęczy Sokolej wymarsz o godz. 12:30 z
parkingu obok Karczmy Pod
Sową – zbiórka o godz. 12:00;
z Przełęczy Jugowskiej wymarsz o godz. 11:00 z parking
– zbiórka o godz. 10:50; z Walimia wymarsz o godz. 11:00
z CKiT w Walimiu (ul. Kościuszki 2) – zbiórka o godz.
10:30 w Sali bankietowej na

parterze. Dojście
na szczyt Wielkiej Sowy planowany na godz.
14:00, a powrót
– zejście o godz.
15:30. Dla mniej
aktywnych
są
krótsze trasy z
dojazdem
do
Przełęczy Sokolej oraz Przełęczy Jugowskiej.
Miejsca wyjazdu autokarów:
parking
przy
Zespole Szkół
nr 1, ul. Główna
85 w Jugowie wyjazd o godz.
11:30 (zbiórka
o godz. 11:00);
SP nr 1 przy ul.
Ogrodowa
23
w Pieszycach wyjazd o godz.
10:30 (zbiórka
o godz. 10:00);
parking przy ul.
Leśnej w Głuszycy – wyjazd o
godz. 11:00 (zbiórka o godz.
10:30); Kompleks Sportowy
przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju – wyjazd godz. 11:30
(zbiórka uczestników o godz.
11:00). Powrót autokarem o

godz. 17:00 z miejsc: Przełęcz
Jugowska – Pieszyce SP nr 1
ul. Ogrodowa 23, Przełęcz
Sokola – Jugów ul. Główna
85, Przełęcz Sokola – Głuszyca ul. Grunwaldzka 26 przez
Jedlinę – Zdrój (Kompleks

Sportowy przy ul.
Kłodzkiej).
Na szczycie Wielkiej Sowy przewidziana została pogadanka na temat
zaśmiecania środowiska oraz piknik
na Wielkiej Sowie
(godz. 14:00). W
programie ognisko,
ciepły posiłek oraz
niespodzianki.
- Wsparciem i
honorowym patronatem naszą inicjatywę objęły również Nadleśnictwa:
Świdnica, Jugów
oraz Wałbrzych za
co serdecznie dziękujemy.
Wszystkich
chętnych
serdecznie zapraszamy! Szczegóły i
zasady uczestnictwa znajdują się
w
„Regulaminie
wydarzenia Czyste
Góry Sowie” dostępnym na
stronie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” www.partnerstwo-sowiogorskie.pl – mówią
organizatorzy akcji.
(RED)

Gmina stawia
na rowery
Młodzi adepci utworzonej grupy MTB Walim Junior spotkali się z wójtem
Adamem Hausmanem i
odebrali sprzęt sportowy.
- Ośmiu chłopców pod
opieką kierownika Centrum
Sportu i Rekreacji w Walimiu
Artura Jarczoka oraz Bartłomieja Witkowskiego i Szymona Juchniewicza od dłuższego czasu trenuje, aktywnie
biorąc udział w tworzeniu
tras i przyczyniają się do rozwoju turystyki rowerowej
na terenie Gminy Walim. 14
września Wójt Gminy Walim
Adam Hausman wręczył im
oficjalne klubowe koszulki,
bidony oraz akcesoria odbla-

skowe, podkreślając istotę
dbania o bezpieczeństwo na
drodze i na szlakach górskich.
Zaznaczył również jak ważna
jest rola sportu wśród dzieci i młodzieży. Artur Jarczok
podziękował za dotychczasowe wsparcie i przeznaczanie
środków na rozwój sportu w
gminie, których suma z roku
na rok jest coraz większa. Na
spotkaniu omówiono dalsze
plany związane z powstającym Bike Parkiem oraz trasami rowerowymi, które służyć
będą do treningów przed
zawodami – relacjonuje Maciej Garbiec z Urzędu Gminy
Walim.
(RED)

Członkowie grupy MTB Walim Junior z wójtem Adamem Hausmanem.
REKLAMA

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH DLA DZIECI W SOKOŁOWSKU
Spółka „Sanatoria Dolnośląskie” stale się rozwija i wzmacnia swoją pozycję na rynku
usług leczniczych i nie tylko.
Tym razem swoją ofertę Spółka
postanowiła skierować w stronę najmłodszych.
Dowodem na to była decyzja o rozszerzeniu działalności
o nową, niezwiązaną z lecznictwem, a mianowicie otwarcie
placówki oświatowej - Domu
Wczasów Dziecięcych „Odrodzenie” w Sokołowsku. Celem
działalności nowej placówki

jest opieka i wychowanie dzieci
i młodzieży w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Placówka
została oﬁcjalnie wpisana do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych i podlega Kuratorowi Oświaty we Wrocławiu.
Nowo otwarty obiekt zapewnia warunki do realizacji
celów edukacyjnych, wychowawczych i prozdrowotnych,
dodatkowo
wspomaganych
opieką szkolną i rodzinną.
Dom Wczasów Dziecięcych

„Odrodzenie” realizuje zajęcia
z zakresu edukacji ekologicznej, regionalnej, proﬁlaktycznej, prozdrowotnej, a także
organizuje aktywne formy
wypoczynku w zależności od
potrzeb i predyspozycji dzieci.
Wychowankowie mają do wyboru m.in. programy turystyczno-krajoznawcze, kreatywne,
multimedialne i muzyczno-ruchowe.
Na terenie Domu Wczasów
Dziecięcych „Odrodzenie” można zapełnić czas wolny obiekt

wyposażony jest m.in. w sprzęt
audiowizualny, gry oraz tablety, co sprzyja organizacji zajęć
multimedialnych dostosowanych do każdej grupy wiekowej.
Ponadto do dyspozycji wychowanków jest sala wielofunkcyjna, w której odbywają się
ćwiczenia gimnastyczne, nauka
Nordic-Walking, czy dyskoteki.
Na terenie ośrodka znajduje
się boisko, na którym organizowane są różnorodne zajęcia
ruchowe i rekreacyjne oraz
plac zabaw wraz z tyrolką. Do

dyspozycji wychowanków jest
również wiata grillowa, która
jest świetnym miejscem do integracji grupy.
Ogromnym atutem ośrodka jest jego położenie sprzyjające organizacji różnego rodzaju
wycieczek oraz zajęć plenerowych propagujących ekologię
i dbanie o środowisko naturalne. Lokalny mikroklimat sprzyja
poprawie zdrowia wychowanków oraz ich kondycji psychoﬁzycznej, podkreśla Prezes Zarządu – Barbara Grzegorczyk.
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OFERTA PRAC WYSOKOŚCIOWYCH:
MALOWANIE/IMPREGNACJA DACHÓW:
BLACHODACHÓWKA, GONT, PODBITKA
MYCIE/CZYSZCZENIE: SZYB, PRZESZKLEŃ,
UDRAŻNIANIE RYNIEN/RUR SPUSTOWYCH
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:
KONSTRUKCJE STALOWE, KRATOWNICE
PRACE DEKARSKO BLACHARSKIE: USZCZELNIANIE, OBRÓBKI
BLACHARSKIE, UZUPEŁNIANIE DACHÓWEK, WYMIANA RYNIEN
ZABEZPIECZENIA PRZECIW PTAKOM:
SIATKI, KOLCE, USUWANIE SKUTKÓW GNIAZDOWANIA
WYCINKA ORAZ PIELĘGNACJA DRZEW:
WYCINKA SEKCYJNA W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH,
PRZYCINANIE, PIELĘGNACJA
USUWANIE ZAGROŻEŃ:
GAŁĘZI, DACHÓWEK, ODPADAJĄCYCH TYNKÓW/GZYMSÓW ITP
POGOTOWIE DEKARSKIE:
ZABEZPIECZANIE/NAPRAWA SZKÓD PO WICHURACH
I W INNYCH NAGŁYCH SYTUACJACH
MONTAŻ REKLAM, INNE NIETYPOWE/TRUDNE ZLECENIA.

USŁUGI WYSOKOŚCIOWE
KRZYSZTOF WELIK

REKLAMA

Ubezpiecz dom i złap 10 % zniżki na ubezpieczenie auta!

Agencja Ubezpieczeniowa PZU
w Głuszycy

Nowe kursy:

3.10 Wałbrzych • 4.10 Głuszyca

Tel. 602 190 848
Od września szkolimy
na samochodzie
z automatyczną
skrzynią biegów!

Tel. 509 874 352
e-mail: welrope@wp.pl

OFERUJE:
• ubezpieczenia komunikacyjne, w tym ubezpieczenia
OC, AC, ZK, Assistance, szyb, bagażu;
• ubezpieczenia mieszkania, domu i domów
w budowie, również pod cesje dla banków;
• ubezpieczenia ﬁrm.
• ubezpieczenia OC działalności podmiotów
gospodarczych – ﬁrm, przedsiębiorstw;
• ubezpieczenia OC zawodowe;
• ubezpieczenia turystyczne;
• ubezpieczenia NNW;
• ubezpieczenia na życie grupowe i indywidualne
• oraz wiele innych.
Zapraszamy do biura
przy ul. Bohaterów Getta 8 w Głuszycy:
- w poniedziałek w godz. 10.00-16.00
- od wtorku do piątku w godz. 8.00-14.00.
Tel. 660 494 473
REKLAMA

Radni dla rozwoju
Dobiega końca kadencja Rady Gminy Stare Bogaczowice. Radni z komitetu Współpraca dla Rozwoju
podsumowali 4 lata swojej pracy w samorządzie gminnym.
Izabela Kamińska

Emilia Kmiecik

Aneta Rajca

Dla mnie w samorządzie najważniejsza jest zgodna współpraca ponad
podziałami w dążeniu do wyznaczonego
celu. Mam ogromną satysfakcję, że nasze pomysły i działania przyczyniły się do
rozwoju gminy, zaktywizowały mieszkańców i przyciągnęły gości spoza gminy
do odwiedzenia naszych uroczych zakątków. Dzięki moim staraniom mieszkańcy
ulicy Husarskiej i Wiejskiej doczekali się
oświetlenia jezdni, powstał chodnik „od
dębu” w kierunku boiska sportowego,
ustawiona została tablica informacyjna
przy boisku służąca mieszkańcom ulic
Husarskiej, Herbowej, Dragonów; odnowiono przystanek autobusowy – wysiadając z autobusu mieszkańcy stają na
utwardzonej nawierzchni. Cieszę się, że
dzięki wspólnemu wysiłkowi przywróciliśmy do życia zalew w Starych Bogaczowicach, przywróciliśmy całonocne
oświetlenie na terenie gminy, zawitała
do naszej gminy komunikacja miejska,
powstają nowe świetlice i obiekty sportowe.

Wszystkie moje obietnice wyborcze
zostały spełnione. W Strudze mamy
chodnik od ul. Kolejowej 3 do ul. Głównej, zaczęło funkcjonować przedszkole
i żłobek. Została wyremontowana droga wojewódzka 376 oraz powiatowa.
Urozmaicałam czas wolny mieszkańcom
przez tworzenie imprez kulturalnych:
„Noc Kupały”, „Chrzest Polski”, warsztaty świąteczne i wakacyjne oraz spotkania mikołajkowe. Brałam też udział
w organizacji dnia rodziny, dnia ziemniaka i innych imprezach integrujących
społeczność. Podejmowałam działania
zmieniające wizerunek i poprawiające
czystość oraz wygląd Strugi. Byłam jedną z osób, które pracowały przy odbudowanie naszego zalewu i udzielałam
poparcia innym inicjatywom mającym
na celu rozwój naszej gminy, wspierając wójta Mirosława Lecha i radnych
zaangażowanych w działania społeczne
oraz kulturalne. Przez cztery lata nie
tylko powstały nowe drogi, chodniki,
świetlice, został reaktywowany zalew,
a dzięki tym działaniom nastąpiła lepsza
integracja naszej społeczności.

Mieszkańcy Chwaliszowa cieszą się
nowym boiskiem wielofunkcyjnym, a
wkrótce będą mogli korzystać z Centrum Integracji Społecznej. To najbardziej widoczne efekty moich działań w
radzie gminy, ale nie jedyne. Ważnym
punktem była poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców, stąd nowy chodnik i dodatkowe punkty świetlne w całej wsi.
Cieszy mnie integracja mieszkańców,
którą udało się osiągnąć dzięki licznym
akcjom społecznym. Wspólnie z mieszkańcami wykonywałam wieńce i dekoracje dożynkowe, palmę wielkanocną,
czynnie uczestniczyłam w konkursach
gminnych np. turnieju strzeleckim. Jest
jeszcze co robić, trwają prace projektowe
przebudowy drogi wojewódzkiej wraz z
chodnikiem i przejściami dla pieszych,
czekają inwestycje związane z naprawą
nawierzchni dróg gminnych, a do życia
będziemy chcieli pobudzić powstające
centrum integracji.

Marcin Uchmanowicz

Przez ostatnie 4 lata zdobyłem
doświadczenie w samorządzie oraz
poznałem problemy i oczekiwania
swoich sąsiadów. Dzięki tworzeniu
planów rozwoju gminy i włączeniu się
w ich realizację, stałem na straży interesów mieszkańców. Składane przeze
mnie wnioski przyczyniły się m.in. do
ustawienia nowych punktów świetlnych. Zabiegałem także o poprawę
stanu dróg gminnych - moje starania
zakończyły się sukcesem. Wielokrotnie zgłaszałem sugestie mieszkańców
w swoich wnioskach, które zostały
uwzględnione w remontach dróg wojewódzkich i powiatowych. Praca na
rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa
życia mieszkańców gminy przynosi mi
prawdziwą satysfakcję.

Ariel Zarzeczny

Doprowadziłem do zamontowania
nowych punktów świetlnych na terenie
Starych Bogaczowic, barier energochłonnych przy drodze gminnej i barierek
przy drodze powiatowej. Przy drodze na
„górach wałbrzyskich” wycięto wiele starych i niebezpiecznych drzew, przycięto
korony drzew oraz dwukrotnie odmalowano pasy na ich pniach, zamontowano
tablice kierunkowe na niebezpiecznych
zakrętach oraz wprowadzono ograniczenie prędkości do 70 km/h. Cieszę się,
że na drodze Struga-Stare Bogaczowice
jest bezpieczniej. Doprowadziłem do
montażu śmietników przy chodnikach,
park przy „moście wałbrzyskim” powoli
odzyskuje blask, a przyszkolny plac zabaw
wzbogacił się o ławki parkowe. Wierzę, że
w młodych siła dlatego ufundowałem 5
tabletów multimedialnych dla najaktywniejszych społecznie uczniów bogaczowickiej szkoły, a sama szkoła wzbogaciła
się o 10 komputerów i zestaw krzeseł
komputerowych. Nowe drogi, chodnik,
rozwój turystyki i sportu- to priorytety,
które mogły się ziścić dzięki mojej pracy w
Radzie Gminy Stare Bogaczowice.

Adam Zieliński

Cztery lata temu pisząc na łamach
Tygodnika DB 2010 „Lubomin stać na
więcej”, dziś jestem w stanie stwierdzić
- oczywiście! Takie proste elementy,
jak plac zabaw, boisko wielofunkcyjne,
remont drogi wojewódzkiej, zasięg telefonii komórkowej oraz bieżące działanie
na zgłoszenia mieszkańców okazały się
realne. Oczywiście nie bez znaczenia
jest tu ścisła współpraca z władzami
gminy. Czy da się zrobić więcej? Tak!
Przykładem nadchodzącego „bumu”
turystycznego jest budowa wieży widokowej, która spowoduje wzrost zainteresowania naszą gminą. Współpraca
podczas obecnej kadencji dała owoc
rozwoju i poprawy życia na terenie całej
gminy. Wystarczy się tylko rozejrzeć po
sołectwach. Czy możemy zrobić więcej?
Oczywiście!
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Współpraca dała rozwój
Rozmowa z Mirosławem Lechem,
wójtem Gminy Stare Bogaczowice.
Czy 4 lata to wystarczająco
długo, aby dokonać istotnych zmian w takiej gminie,
jak Stare Bogaczowice?
Mirosław Lech: - Aby uzyskać odpowiedź wystarczy rozejrzeć się po naszej
gminie. Postęp widoczny
jest między innymi w infrastrukturze drogowej. Wyremontowane zostały drogi
gminne w Jabłowie, Starych
Bogaczowicach, Lubominie,
Cieszowie i Gostkowie. Odnowione są też drogi powiatowe w Gostkowie, Cieszowie, Chwaliszowie i Starych
Bogaczowicach oraz droga
wojewódzka w Strudze, Lubominie i Starych Bogaczowicach. Niezwykle ważne
jest dla mnie bezpieczeństwo, dlatego postawiłem
na budowę nowych chodników. Pojawiły się one w Starych Bogaczowicach, Strudze, Jabłowie, Lubominie i
Nowych Bogaczowicach.
Budowa chodników to chyba nie jedyne działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców?
- Nieustannie działamy na
rzecz poprawy bezpieczeństwa w gminie i to na wiele
sposobów. Wprowadzone
zostało całonocne oświetlenie uliczne, powstały
nowe przejścia dla pieszych,
zbudowaliśmy liczne progi
zwalniające, zamontowaliśmy bariery energochłonne oraz zabezpieczające, a
także postawiliśmy nowe
wiaty przystankowe. Dbamy
o sukcesywne oczyszczanie
koryt rzecznych. Wiem, jak
cenna jest praca naszych
gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - nad
którymi czuwa szef gminnych oraz powiatowych
struktur OSP i mój zastępca
Bogdan Stochaj - dlatego
dofinansowujemy ich działania: zakupiliśmy nowy
sprzęt oraz wóz strażacki.
Partycypowaliśmy również
w kosztach zakupu nowego
radiowozu policyjnego, który patroluje nasze ulice.
Czy przez ostatnie cztery
lata udało się Panu poznać
potrzeby mieszkańców?
- Dużo rozmawiam z ludźmi.
Ponad to uzyskuję informację od radnych z klubu
Współpraca dla Rozwoju,
którzy są blisko mieszkań-

ców, znają ich potrzeby
i przekazują je do mnie.
Dzięki temu w Gminie Stare
Bogaczowice widoczny jest
rozwój społeczny. Powstało
przedszkole i żłobek w Strudze. Przedszkole w Starych
Bogaczowicach
zmieniło
siedzibę, co polepszyło warunki oraz poszerzyło integrację maluchów z dziećmi
w wieku szkolnym. Są też
nowoczesne place zabaw.
Od zawsze walczyłem o
budowę nowych świetlic
i ośrodków integracji społecznej, które sukcesywnie
powstają w każdym sołectwie. Dbając o seniorów,
zapewniamy ciekawe spotkania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W
tym roku wprowadzona została również komunikacja
miejska. Ważnym elementem naszych działań jest
także rozwój kultury. Dzięki
licznym przedsięwzięciom
kulturalnym zapewniamy
edukację, rozrywkę oraz integrację. Co roku odbywają
się wydarzenia, wśród których znajduje się Inscenizacja Bitwy pod Strugą, Dni
Gminy Stare Bogaczowice,
Dożynki Powiatowo - Gminne, Jarmark Wielkanocny,
Wieczornica Patriotyczna,
wspólne kolędowanie, czy
koncerty muzyczne. Organizujemy też liczne zajęcia
i wyjazdy dla najmłodszych
w okresie wakacyjnym i ferii
zimowych.
Zanim został pan wójtem,
działał pan w klubie sportowym i prowadził fundację
propagującą sport i zdrowy
styl życia. Czy ten temat jest
nadal Panu bliski?
- Każdego dnia mam styczność ze sportem. Jestem
członkiem drużyny piłkarskiej oraz biegam. Nadal
bardzo mi zależy, aby sport
był na wyciągnięcie ręki
każdego mieszkańca gminy,
szczególnie młodzieży. Priorytetem były dla mnie nowe
boiska
wielofunkcyjne,
które powstały w Starych
Bogaczowicach,
Nowych
Bogaczowicach, Gostkowie,
Chwaliszowie, Cieszowie i
Lubominie. Na terenie naszej gminy organizujemy
także imprezy sportowe,
które wpisały się już na stałe
w lokalny kalendarz. Są to:
Półmaraton Górski z Flagą

Gminy w Starych Bogaczowicach. Niezwykle ważne są
także rozmowy z mieszkańcami, bo to przecież dla nich
wszyscy pracujemy. Nasze
działania są realizacją ich
pomysłów i spełnieniem ich
potrzeb. Myślę, że kluczem
do sukcesu jest zarówno
dialog wewnętrzny, jak i
zewnętrzny.
Intensywnie
współpracujemy z Aglomeracją Wałbrzyską, Powiatem
Wałbrzyskim oraz gminami
ościennymi. Razem można o
wiele więcej.

na Trójgarb, zawody MTB
czy traithlonowe. Oprócz
sportu, niezwykle ważny jest
dla mnie rozwój turystyki.
Zaczęliśmy, dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców, od przywrócenia
zalewu w Starych Bogaczowicach, który dzisiaj przyciąga mieszkańców całego
powiatu. Postawiliśmy także
na wyjątkowo malowniczy
masyw Trójgarbu. W porozumieniu z gminami Czarny
Bór i Szczawno-Zdrój oraz
Nadleśnictwem Wałbrzych
realizujemy jego zagospodarowanie. Na szczycie Trój-

garbu powstaje także wieża
widokowa, która ma szansę
stać się atrakcją turystyczną
na miarę całego powiatu.
Czy to już wszystko, co zostało zrobione w gminie
przez te 4 lata?
- Nie wspomniałem jeszcze
o ochronie środowiska, na
rzecz której wprowadzamy
innowacyjne rozwiązania.
Na budynkach użyteczności publicznej zainstalowaliśmy system fotowoltaiczny, przeprowadziliśmy
termomodernizację
budynku szkoły, moderniza-

cję oświetlenia ulicznego
(LED), wymieniliśmy źródła
ogrzewania oraz zajęliśmy
się usuwaniem wyrobów
azbestowych.
Jaki jest przepis na to, aby
w tak krótkim czasie zrobić
tak wiele?
- Wystarczy precyzyjny plan,
determinacja podczas realizacji, systematyczna praca
oraz zgrany zespół zaufanych ludzi, którymi w tym
przypadku są radni z Klubu
Współpraca dla Rozwoju,
mój zastępca Bogdan Stochaj i pracownicy Urzędu

Smacznie i kreatywnie na wsi
Fundacja Edukacyjno –
Społeczna „Polny Kwiat”
w okresie VII – XI.2018
realizuje zadanie „Smacznie i kreatywnie na wsi”.
Głównym celem projektu
jest poprawa jakości życia
społeczno – kulturalnego
mieszkańców wsi poprzez
udział w warsztatach kulinarnych i z rękodzieła ludowo – artystycznego.
- Celem zadania jest także przybliżenie uczestnikom
projektu tradycji i kultury
dolnośląskiej wsi, wspieranie

zachowania dziedzictwa kulturowego, promocję regionu
i produktów lokalnych. Projekt składa się z trzech części: warsztatów kulinarnych z
czterech stron świata - kuchnia polska, włoska, azjatycka
i kresowa, warsztatów rękodzielniczych - wyplatania wikliny, bransoletki z koralików
TOHO oraz podstawy szydełkowania, biżuteria soutache
oraz podstawy filcowania biżuteria z filcu. Na zakończenie warsztatów kulinarnych
i rękodzielniczych zostanie

zorganizowany konkurs kulinarny „Kuchnie świata w
naszej wsi”, podczas którego
mieszkańcy będą mieli okazję
wykazać się umiejętnościami
w przygotowaniu wszelakich
potraw z różnych zakątków
świata. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Targów
Lokalnej Twórczości w Starych Bogaczowicach 26 października w Sali Rady Sołeckiej
w Starych Bogaczowicach –
już teraz serdecznie zapraszamy rękodzielników z naszych
okolic do wzięcia udziału w

Kadencja dobiega końca.
Czy wszystkie Pana założenia sprzed 4 lat zostały zrealizowane?
- Ten czas przyniósł wiele
pozytywnych zmian. Gmina
Stare Bogaczowice zmieniła się na lepsze, a dzięki
współpracy i zaangażowaniu mieszkańców udało się
nam zrobić więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy. Są jednak takie zagadnienia, które
wymagają wieloletniego,
złożonego działania. Dlatego nasza gmina potrzebuje
kontynuacji dotychczasowych przedsięwzięć, ale także wprowadzenia nowych
rozwiązań na rzecz poprawy
jakości życia oraz bezpieczeństwa w Gminie Stare
Bogaczowice.
Rozmawiał Robert Radczak
REKLAMA

tragach do zaprezentowania
swoich różnorakich wyrobów
rękodzielniczych i artystycznych . Najbliższe warsztaty
w Gminnym Centrum Biblioteczno –Kulturalnym w Starych Bogaczowicach już w
najbliższą środę 26.09.2018 o
godz. 16.00 – biżuteria soutache oraz podstawy filcowania
oraz 03.10.2018 – szydełkowanie oraz biżuteria z filcu –
mówi Agnieszka Lechowicz z
Fundacji Edukacyjno – Społecznej „Polny Kwiat”.
(AL)
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Misja radna (2)
Nawiązując do artykułu opublikowanego na łamach nr 34 Tygodnika DB
2010 z 13.09.2018 r., podsumowującego moją czteroletnią pracę jako radna
Rady Miejskiej Mieroszowa z okręgu Unisław Śląski – Rybnica Leśna, tym razem
przybliżę Państwu działania, które podejmowałam w latach 2015-2016.
Moja praca znajdująca odzwierciedlenie w realizacjach, w tym okresie
związana była m.in. z:
- ponownym rozpoczęciem starań
(po poprzedniej władzy) związanych z
remontem drogi gminnej położonej w
Unisławiu, o długości 842 m. Finałem
tych działań było przyjęcie przez radnych
inwestycji do realizacji, której koniec
nastąpił w 2017 r. Pragnę podziękować
koleżankom i kolegom radnym za przychylne rozpatrzenie wniosku oraz pracownikom magistratu za wkład pracy w
pozyskanie środków,
- współpracą z RZGW, sołectwem i gminą, która przyczyniła się do usunięcia nanosów rzecznych na długości około 200 m,
- zainteresowaniem władz centralnych zagadnieniem zapomnianych gro-

bów więźniów wojennych położonych w
Unisławiu – sprawa znalazła swój pozytywny ﬁnał w 2018 r., kiedy Wojewoda
Dolnośląski wydał dyspozycję do weryﬁkacji i oględzin zgłoszenia,
- wnioskowaniem: o zabezpieczenie
nieruchomości nr 128 przed działaniem
warunków atmosferycznych; o pomoc
żywnościową dla najuboższych mieszkańców; o koszenie traw i o przycinkę
drzew wrastających w linie energetyczne.
Niestety, w obecnej perspektywie
występowały też działania, które - pomimo moich szczegółowych uzasadnień
kierowanych do władz w interpelacjach
i wnioskach - nie znalazły swojego wymiernego efektu w realizacjach, w postaci:
- wdrożenia programu Senior-Wigor.
Z przykrością mogę stwierdzić, że do dziś
nasza gmina nic nie zrobiła w celu poprawy bytu blisko 30 % zamieszkujących w
niej seniorów. Nadzieję na poprawę tej
sytuacji dają m.in. rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, które szczególną uwagę zwraca na sytuację osób starszych,

DOROTA
SKIBSKA
- podjęcia współpracy z przedstawicielami wałbrzyskiej strefy ekonomicznej w zakresie przygotowania w gminie
terenów inwestycyjnych, co miało się
przełożyć, m.in. na zmniejszenie bezrobocia – dodam, że zorganizowałam
i przedłożyłam wszystkie dokumenty
wymagane do podjęcia stosownych
działań,
- przywrócenia transportu publicznego w dni robocze do Rybnicy Leśnej,
gdzie wspólnie z mieszkańcami nie tylko
składaliśmy interpelacje i wnioski, ale w
liczbie około 40 osób uczestniczyliśmy w
komisjach i sesjach rady,
- wykupu z udziałem sołectwa świetlicy wiejskiej w Rybnicy Leśnej,
- termomodernizacji budynku nr 13,
gdzie znajduje się świetlica wiejska – na
szczęście dzięki determinacji i pomocy
niezastąpionych unisławskich seniorów
remont częściowo doszedł do skutku,
- przystąpienia do programu Modelowej Rewitalizacji Miast,
- wypowiedzenia umowy najmu lokalu wynajmowanego na przedszkole w
Unisławiu Śląskim.

Dodatkowo wiele razy - na wnioski mieszkańców – interweniowałam, składając odpowiednie pisma i wykonując telefony do
stosownych instytucjach. Co roku składałam,
po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami, wnioski o ujęcie inwestycji w budżecie
gminy.
Przypomnę, że z wynikami mojej pracy
można się zapoznać m.in. na stronach Facebook: Skibska Dorota, w zakładce – zdjęcia –
praca radnej, Unisław Śląski i okolice lub bip.
mieroszow.pl
Kolejne lata pracy jako radna oraz plany
i możliwości kreatywnych działań samorządowych, poprawiających jakość życia mieszkańców przybliżę w następnych numerach
Tygodnika DB 2010.
Dorota Skibska
Radna Rady Miejskiej Mieroszowa

Bieg o szablę Dąbrowskiego
28 września w Szczawnie-Zdroju
zostanie rozegrany Bieg o szablę
Dąbrowskiego. Impreza jest elementem programu „Szczawieńskie drogi
do Niepodległości”. Start biegu głównego zaplanowano na godz. 14.00, a
od godz. 12.00 będą prowadzone zapisy. Bieg rozegrany zostanie w trzech
kategoriach: dzieci, młodzież i open
na dystansie 400 m, 1200 m i 3600 m.
Start i meta przy Urzędzie Miejskim
w Szczawnie-Zdroju (ul. Kościuszki).
Szczegółowe informacje na stronach
internetowych Towarzystwa Miłośników i Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju.

(RED)

Finał Ligi MTB
Dzieci w wieku od 2 do 14 lat ścigały
się w ostatniej w 2018 roku edycji
Ligi MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej
na trasach kolarskich na Słonecznej Polanie w Szczawnie Zdroju. W
zawodach najmłodszych adeptów
kolarstwa wystartowało ponad 100 zawodników rywalizujących o najlepsze
wyniki w 6 edycji ligi oraz o zwycięstwo w poszczególnych kategoriach
wiekowych w punktacji końcowej Ligi
MTB 2018. Wyniki dostępne są na stronie aqua-zdroj.pl.

(RED)
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Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WAŁBRZYCH - PIASKOWA GÓRA (w „mrówkowcu” obok Credit Agricole)
ul. Broniewskiego 65 I specjalista ds. ubezpieczeń Alicja Mazurkiewicz
otwarte: poniedziałek - środa, czwartek - piątek w godz. 9.00 – 17.00,
wtorek w godz. 9.00 - 17.30, sobota w godz. 9.30 - 13.30,
Tel. 530 846 846 I e-mail: walbrzych@investceo.pl
WAŁBRZYCH - BIAŁY KAMIEŃ (skrzyżowanie ze światłami „na mijance”)
ul. Andersa 162 I specjalista ds. ubezpieczeń Urszula Żurowska
otwarte: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 16.00
tel. 693 501 464 I e-mail : ubezpieczenia.walbrzych@investceo.pl
ŚWIEBODZICE (na skrzyżowaniu za sklepem Śnieżki)
ul. Jeleniogórska 2 I specjalista ds. ubezpieczeń : Jakub Dziopa i Wioleta Osiewała
otwarte: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 17.00,
wtorek w godz. 9.00-17.30, sobota w godz. 9.30- 13.30
Tel : 512 169 499 i 668 276 768 I e-mail : swiebodzice@investceo.pl

prace ogólnobudowlane
zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
kładzenie gładzi gipsowej
montaż paneli ściennych
tapetowanie
malowanie wnętrz
montaż paneli podłogowych
układanie glazury
przeróbki instalacji elektrycznej
montaż oświetlenia
przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Tel. 606 478 000

Koszykarskie uzdrowisko
MKS Mazbud Basket
Szczawno-Zdrój
zaprasza
wszystkich fanów koszykówki do Szczawna-Zdroju na
pierwszy mecz rozgrywek
III ligi seniorów w sezonie
2018/2019. 22 września o
godzinie 17.30 w Hali Sportowej przy ulicy Słonecznej 1a
przeciwnikiem ekipy z uzdrowiska będzie debiutująca w
rozgrywkach 3 ligi drużyna
UKS Ekonom Legnica. - Przed
meczem seniorów odbędzie
się 3 Dolnośląska Gala Koszykówki Młodzieżowej – zachęca Paweł Danielak z MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój.
- Sezon 2018/2019 rozpoczynamy od organizacji w naszym mieście 3 Dolnośląskiej
Gali Koszykówki Młodzieżowej,
której celem jest uhonorowanie zawodników, zespołów, trenerów i klubów za ich osiągnięcia w sezonie 2017/2018. Dzięki
Dolnośląskiemu Związkowi Koszykówki DZKosz to prestiżowe
wydarzenie odbędzie się właśnie w Uzdrowiskowej Gminie
Szczawno-Zdrój, a nasz klub
będzie współorganizatorem
gali. Dziękujemy DZKosz za zaufanie, a Uzdrowiskowej Gmina Szczawno-Zdrój, Mazbud,
Piekarni - Cukierni Frąckowiak,
BLUE Computers, Wałbrzyskim
Zakładom Koksowniczym „Victoria” SA oraz Jacek Jot Juszczyk za wsparcie i pomoc w
organizacji tej wspaniałej imprezy – dodaje Paweł Danielak.
Plan szczegółowy 3 Dolnośląskiej Gali Koszykówki Młodzieżowej:
godz. 11:00 mecz pokazowy:
grupy młodzieżowe MKS Mazbud Basket Szczawno Zdrój

godz. 12.00 mecz pokazowy:
Mistrz Dolnego Śląska U14K
(MKS MOS Wrocław), Mistrz
Dolnego Śląska U14M (WKK
Wrocław) – (zespoły mieszane)
godz. 12.40 Konkurs sprawności koszykarskiej U-16K
godz. 13.00 Konkurs sprawności koszykarskiej U-16M
godz. 13.40 mecz pokazowy:
Mistrz Dolnego Śląska U16K
(UKS Basket Zgorzelec) – Drużyna Gwiazd U16K
godz. 14.10 konkurs rzutowy
U-16K i U-18K
godz. 14.50 mecz pokazowy:
Mistrz Dolnego Śląska U16M
(WKS Śląsk Wrocław (grupy
młodzieżowe)) – Drużyna
Gwiazd U16M
godz. 15.15 konkurs rzutowy
U-16M i U-18M
godz. 15.30 uroczystość wręczenia statuetek i nagród.
Po gali na parkiet wybiegną
seniorzy MKS Mazbud Basket
Szczawno-Zdrój i UKS Ekonom
Legnica.
- Nasza drużyna rozpoczyna sezon 2018/2019 ze zmianą na ławce trenerskiej oraz w
mocno przebudowanym składzie. Trenera Michała Borzemskiego, zastąpi dotychczasowy drugi trener, założyciel
sekcji koszykówki w Szczawnie-Zdroju i zawodnik MKS-u
Bartłomiej Józefowicz. Popularny „Józek” skupi się przede
wszystkim na trenowaniu drużyny, ale nie wyklucza również wsparcia zespołu swoim
doświadczeniem na boisku,
jeśli zajdzie taka potrzeba.
Jeśli chodzi o skład w sezonie
2018/2019, to wzmocniła go
przede wszystkim młodzież,

Męki lidera

która doświadczenie w koszykówce zdobywała w zespole
Górnika Trans.eu Wałbrzych i
która nie miała większych perspektyw na grę w pierwszym
zespole Górnika, a także w
zespole Igner Home Polonia
Świdnica, który również w
tym sezonie będzie rywalizował z nami w 3 lidze, a który
na mocy podpisanej umowy
z Górnikiem, będzie między
innymi szkolił młodzież z
tego klubu. W zespole MKS-u
nie zobaczymy już kilku zawodników, którzy z różnych
przyczyn zrezygnowali lub
odeszli z klubu: Łukasza Kołaczyńskiego, który przeniósł
się do Świdnicy oraz: Dawid
Wackowski, Paweł Smoleń,
czy Paweł Przydryga. Trener
Józefowicz będzie miał natomiast do swojej dyspozycji
kilku nowych, perspektywicznych graczy, którzy jednak
muszą nabrać doświadczenia
w grze seniorskiej. Są to Mateusz Frankiewicz, Marcin Antkowiak, Marian Chęć, Adam
Gorgól, Kamil Matusiak, Jakub
Szczęsny, Kacper Rejek. Wyjątkiem jest Michał Glabuś,
który przenosi się do MKS-u
ze Złotoryi i który przez dwa
ostatnie sezony był wiodącą
postacią w swoim klubie. Poza
wymienionymi zawodnikami,
w barwach MKS-u również w
tym sezonie zobaczymy: Adriana Stochmiałka, Mateusza
Myślaka, Oskara Pawlikowskiego, Jakuba Grabkę, Mateusza Pilarczyka, Przemysława
Olszewskiego, Aleksandra Sulikowskiego i Tomasza Knacha
– dodaje Paweł Danielak.
(RED)

W VI kolejce rozgrywek IV ligi
piłkarze MKP Wołów ulegli
Górnikowi Wałbrzych 0:1 (0:1),
a zwycięską bramkę zdobył w
61 min. Mateusz Sobiesierski.
Górnik zagrał w składzie: Stec
(15 Jaroszewski) - Smoczyk, Michalak, Rytko, Krzymiński, Wepa,
Chajewski (90 Krawczyk), Sawicki (80 Młodziński), Oświęcimka,
Tragarz (65 Rękawek), Sobiesierski (83 Jakacki). 22 września o
godz. 16.00 podopieczni trenera
Jacka Fojny będą podejmowali
na stadionie przy ul. Ratuszowej
w Wałbrzychu GKS Mirków/Długołęka.
(RED)

Ostatni sprawdzian
Koszykarze Górnika Trans.
eu Wałbrzych w meczu kontrolnym pokonali AZS Basket
Nysa 83:65. Punkty dla Górnika zdobywali: Wróbel 18, Der
14, Niedźwiedzki 14, Spała 10,
Durski 8, Krzywdziński 8, Jeziorowski 6, Ratajczak 3, Glapiński
2, Krzymiński.
(RED)

Zwycięski weekend
Siatkarze. MKS Aqua-Zdrój
Wałbrzych wygrali turnieju
w Bielawie, w pokonanym
polu zostawiając Olavię Oława, MUKS Ziemia Milicka
Milicz oraz Bielawiankę Bielawa. Najlepszym zawodnikiem
turnieju wybrany został Jana
Gawryś z MKS Aqua-Zdrój. A
w meczu kontrolnym w hali
przy ul. Ratuszowej w MKS
Aqua-Zdrój Wałbrzych pokonał MKST Astra Nowa Sól 4:0
(25:19, 25:19, 25:19, 28:26). Wałbrzyszanie zagrali w składzie:
Nowak, Szczygielski, Szablewski, Kącki, Gawryś, Bocianowski,
Szydłowski (l) oraz Grad, Kulik,
Dereń, Sroka, Praca (l).
(RED)

Skuteczny pościg

Dużo emocji zafundowały swoim sympatykom piłkarki nożne AZS PWSZ Wałbrzych, które pokonały na
własnym boisku AZS PSW
Biała Podlaska 2:1 w meczu
6. kolejki ekstraligi.
- Pierwsza połowa nie była
wielkim widowiskiem. Gospodynie nie miały pomysłu jak
przedrzeć się przez dobrze
dysponowaną defensywę rywalek i - poza strzałem Oliwii
Rapackiej, obronionym przez
bramkarkę - nie udało im się
stworzyć sytuacji do zdobycia gola. Z kolei zespół gości,
poza kilkoma niezbyt groźnymi uderzeniami z dystansu,
również nie porwał widzów
i do przerwy było 0:0. W drugiej połowie wałbrzyszanki
energiczniej ruszyły do ataku i
wydawało się, że szybko trafią
do siatki. Jednak niespodziewanie w 57 min., po stracie
AZS PWSZ i zagraniu na wolne
pole, Klaudia Lefeld pewnie
wykończyła sytuację sam na
sam z Natalią Piątek i było 1:0
dla drużyny z Białej Podlaskiej.
Ta akcja nie podłamała gospodyń, które nadal próbowały
zdobyć bramkę, choć obrona
przeciwniczek nadal spisywała
się nieźle. Z pomocą przyszedł

im dopiero stały fragment gry.
W 69 min. Klaudia Miłek uderzyła z rzutu wolnego z około
25 metrów po długim rogu, a
piłka po rękach golkiperki AZS
PSW wpadła do siatki. W 81.
Minucie, po faulu na Dominice Dereń, sędzia podyktowała
jedenastkę. Co prawda bramkarka gości obroniła strzał
Małgorzaty Mesjasz, ale wobec dobitki Katarzyny Rozmus
była już bezradna i było 2:1.
Do końca meczu AZS PWSZ
nie dał już sobie wydrzeć zwycięstwa i skromna wygrana
podopiecznych trenera Kamila Jasińskiego stała się faktem
– relacjonuje Tomasz Stasiński
z PWSZ.
Kolejne spotkanie wałbrzyszanki rozegrają 22.09. w
Krakowie z AZS UJ.
(TS)
AZS PWSZ Wałbrzych – AZS PSW Biała
Podlaska 2:1 (0:0)
Bramki: Klaudia Miłek (69), Katarzyna
Rozmus (81) oraz Klaudia Lefeld (57).
AZS PWSZ: Piątek - Ostrowska,
Mesjasz, Zawadzka, Szewczuk,
Zając (77 Rozmus), Kuciewicz (54
Fabova), Rapacka (66 Głąb), Rędzia
(89 Kędzierska), Dereń, Miłek (90+4
Głowacka).
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

USŁUGI
(1) Instalacje centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjne, urządzenia
(nowe technologie), , pompy ciepła,
oczyszczalnie. Doradztwo, nadzór,
rozliczenia. Tel. 798 48 52 82
(2) KUCHNIE, meble na wymiar, SZAFY
WNĘKOWE, GARDEROBY i inne stolarskie. TANIO! 692-123-981.
(2) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz dvb-t. Szybko, solidnie i
tanio. Tel. 606 937 229.
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia indywidualne – TANIO! www.meble-ibg.
weebly.com Tel. 607-218-533
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA
- Całodobowo. Tel. 726-005-726.
Tanio, szybko, profesjonalnie.
www.speed24h.info. Zapraszamy
do sklepu przy ul Słowackiego 5 w
Wałbrzychu.

NIERUCHOMOŚCI
(1) Sprzedam dom w Strudze, działka
0,20 ha, w rozliczeniu może być
mieszkanie. Tel: 500-345-562.
(2) Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

PRACA
(2) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

MOTORYZACJA
(2) Kupię stare motocykle oraz
szkolne przekroje silników i maszyn
parowych. Tel. 889-706-226.

INNE
Pożyczka bez BIK! 796 700 605
Emeryci, renciści osoby pracujące!
Szybka pożyczka bez BIK I BIG do 25
000 zł. Minimum formalnosci. Decyzja
w 15 minut. Dojazd do klienta Wałbrzych i okolice. Zadzwoń lub napisz
SMS o treści „KASA”. 609 432 928

Tartak Urbaniak oferuje:

SKUP AUT

więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

BIURO:

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT:
535-416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
WAŁBRZYCH PODZAMCZE WYNAJEM, 2 pokoje 48,50 m2 , 6 piętro
1350zł /1-mc razem z opłatami.
tel. do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod numerem PAN-MS-960
WAŁBRZYCH, GAJ 59 m2, 3 pokoje
, duży ogród 300 m2 , garaż. Teren
ogrodzony. Cena 95 000 zł.Tel
535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-866
WAŁBRZYCH, PIASKOWA GÓRA,
2 pokoje, 33m2, 3 piętro, z
balkonem. Cena 118 000 zł. tel.
do kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-976
WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO, 2
pokoje 40,20 m2 , 2 piętro. Cena
105 000 zł. tel. do kontaktu 792549-757 oferta dostępna na www.

UWAGA!!!

MOJE RACHUNKI

Płatności za rachunki przyjmujemy
gotówką:
prąd Enea
0,99 zł
prąd
1,99 zł
gaz
1,99 zł
telefon
1,99 zł
podatki
1,99 zł
woda
1,99 zł
ubezpieczenia i raty
1,99 zł
czynsz i śmieci
1,99 zł
telewizja i abonament RTV 1,99 zł
dowolne przekazy
1,99 zł
ZUS
3,50 zł
US/KRUS
2,49 zł
szybki przekaz
2,99 zł
doładowanie licznika prądu 2,49 zł

DZIAŁKI BUDOWLANE
W OKOLICACH JEDLINY ZDROJU
ZA GOTÓWKĘ I NA RATY
Tel. 601-769-755
Sprzedam halę
800 m z pomieszczeniami

Przelewy przekazujemy na konto
odbiorcy w następnym
dniu roboczym.

socjalnymi i biurowymi

ZAPRASZAMY!!!
TU ZAPŁACISZ RACHUNKI

w Wałbrzychu (koło Starej

ul. Hetmańska pawilon 4
(za pocztą)
Tel. 667-642-926

panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-957
SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3 pokoje, całe piętro domu. 299.000 zł ,
tel. do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod numerem PAN-MS-901
BOGUSZÓW-GORCE 35m2 1pokój
, pierwsze piętro, 40.000 zł, tel.
do kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-895
BOGUSZÓW-GORCE, mieszkanie
dwupoziomowe z garażem, 90m2,
3 pokoje, cena 164 500 zł, tel.
do kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-972
JEDLINA-ZDRÓJ, klimatyczne
mieszkanie z kominkiem, 52m2,
2 pokoje, drugie piętro, cena 79
000 zł, tel. do kontaktu 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-912

przy ul. Wysockiego
Kopalni).

Tel. 606 478 000
NAJEMCĄ. CENA 1 100 000 TEL.
606 97 66 30
MS- 3638 Biały Kamień ul.Bukietowa, ogrzewanie miejskie, 26,50
m2, do wprowadzenia, cena 69
tys. Tel. 883 334 486
MS – 3629 Biały Kamień, 3 pokoje,
ogrzewanie miejskie, po kapitalnym remoncie. Cena 165 tys, Tel.
883 334 486
MS - -3630 Piaskowa Góra po kapitalnym remoncie, 2 pok. 42m2,
cena 162 tys. Tel. 883 334 481
MS- 3634 Piaskowa Góra, 1 piętro
w „4”, 28m2, do wprowadzenia,
cena 89 tys. Tel. 883 334 486
MS-3598 Piaskowa Góra po remoncie, 38m2 do wprowadzenia z
umeblowaniem, cena 145 tys. Tel.
793 111 130
MS-3612 Piaskowa Góra 41,50 m2,
6 piętro w 10- piętrowcu, cena 132
tys. Tel. 793 111 130
DS-3452 Dom Zagórze Śląskie,
170m2, działka 1267m2, cena 349
tys. zł. Tel. 793 111 130

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!!
tel. 606 976 630
Oferty na stronie:
www.eurodom.walbrzych.pl

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA
DO SPRZEDANIA WARSZTAT SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM.
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z

MS-3600 Stary Glinik, 44,60 m2,
rozkładowe 2 pokoje, ogródek
przed domem, cena 79 tys. do
negocjacji, Tel. 793 111 130
MS-3596 Nowe Miasto, 2 pokoje,
do wprowadzenia, okolice Truskawieckiej,99 tys. Tel. 883 334 486
MS-3590 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
po kapitalnym remoncie, cena 205
tys, Tel. 883 334 481
MS-3572 Piaskowa Góra, 40m2, 2
pokoje do wprowadzenia, cena
149 tys. do neg. Tel. 883 334 486

MS- 3453 Stary Zdrój, 2 pokoje,
36m2, ogrzewanie gazowe, cena
75 tys. Tel. 793 111 130
MS-3489 Boguszów Gorce, cicha
i spokojna lokalizacja, 2 pokoje,
53m2, 1 piętro, cena 98 tys. Tel.
883 334 481
MS-3441 Świdnica, Osiedle Zawiszów, 71m2, 4 pokoje, cena 230
tys. Tel. 883 334 481
DS-3520 Dom, bliźniak, Sobięcin,
75m2, działka 260m2, cena 229
tys. Tel. 793 111 130.
DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚC SPŁATY ZADŁUŻENIA

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

- przyłącza wodno - kanalizacyjne
- odwodnienia budynków
- drenaże - remonty
- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Nałęczowska , 41 m2 , parter,
2 pokoje, cena 89 000 tel. 883
334 836
RENOMAHOME - NOWE MIASTO
pół domu, duża działka, super
miejsce cena 349 000 tel 883 334
836
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Kani
, 50 km2, 2 pokoje, co miejskie
cena 125 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.
Sztygarska, ogród, 3 pokoje, 90
m2 cena 189 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolica ulicy Ratuszowej 55 m2,
parter , Co gaz, cena 175 000 tel
883 332 730
RENOMAHOME - Mieroszów , dom
wolnostojący do remontu, na
dużej dzialce cena 150 000 tel 883
334 836

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra
tel: 883 334 836, 883 332 727,
883 332 730
Wszystkie oferty biura na stronie :
www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ul. Długa , 3 pokoje, parter
cena 175 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME – PIASKOWA
GÓRA garaż na ulicy Odlewniczej ,
tel 883 332 727
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA , ulica Makuszyńskiego , 3
pokoje 4 piętro , pod klucz , cena
205 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - PODZAMCZE
ulica Grodzka, 2 pokoje, 42m2, 3
piętro, cena 149 000, tel 883 334
836
RENOMAHOME - OKAZJA !! Stary
Zdrój ulica Żeromskiego, pokój
z kuchnią, 36 m2, cena 54 000
złotych tel 883 334 836
RENOMAHOME - SZCZAWNO
ZDRÓJ okolice Placu 3 Maja , 60
m2 ogródek , 2 pokoje, cena 240
000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ
ulica Batorego, 40 m2, 2 pokoje,
parter stan dobry , cena 65 000 tel
883 334 836
RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2, 3
pokoje 3 piętro , CO gaz cena 199
000 zł, tel 883 332 727
RENOMAHOME - Śródmieścieokolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727
RENOMAHOME - Łomnica – działka budowlana 2 ha , cena 250 000
tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE – 40 m2 ,
2 pokoje, parter , co miejskie, cena
79 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - BOGUSZÓW ,
2 pokoje, ogródek, 1 piętro cena
100 000 tel 883 332 730 ,
RENOMAHOME – Do Wynajęcia 3
pokoje, umeblowane, na Piaskowej Górze tel. 883 334 836
RENOMAHOME - Gorce 2 pokoje
z co gaz , cena 60 000 tel 883 334
836
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REKLAMA

ZATRUDNIMY
OD ZARAZ

osoby do sprzątania
marketu
przy ul. Wałbrzyskiej
w Świebodzicach.
Praca w godz. 6-14, 14-22.
Tel. 601 156 466
lub 609 272 216

BON –NOWA CENA! OKOLICE
RYBNICY LEŚNEJ :WYJĄTKOWY
DOM do zamieszkania wolnostojący , piętrowy w pięknej okolicy,
107m2, 5 pokoi , zagospodarowana działka o pow : 4 272,
000m2 Cena: 420 000 zł, ( nr:
2461)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON- BIAŁY KAMIEŃ (PRZY GRANICY SZCZAWNA),LUKSUSOWE
MIESZKANIE Z WYPOSAŻENIEM I
OGRODEM! Pow. 52,20 m2, duży
ogród blisko domu , 3 pokoje,
175 000 zł (nr: 2420) (74) 666 66
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – OBNIŻKA CENY!WalimMieszkanie 56,16m2(możliwość
podziału na dwa mieszkania)2
pokoje,2 kuchnie,łazienka z
WC,przedpokój. Cena:56 000zł
(nr:2425) -(74) 843 33 33, (74)
666 66 09
OKAZJA! OBNIŻKA CENY!
Na sprzedaż lokal użytkowy w
Walimiu o powierzchni 47,7 m2.
Cena: 19 000zł (nr:2426)
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ,
mieszkanie do własnej aranżacji,
52 m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, 2
piętro, Cena: 95 000 zł, (nr:2457
) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do

Poszukujemy podwykonawców
odśnieżania mechanicznego
na obiekcie wielkopowierzchniowym
w Wałbrzychu. Osoby posiadające traktory
z pługami i rozsiewaczami lub koparko
ładowarki z pługiem proszone są o kontakt
pod nr telefonu 667 936 281 lub 725 075 509.
Współpraca na cały sezon 2018/19
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON –OKAZJA! KUŹNICE- 2
pokoje,łazienka z WC,niski
czynsz, pow.55m2 Cena:49 000zł
(nr:2065) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY!!!
Konradów Dom w zabudowie
„bliźniaczej” 100m2 Cena: 400
000zł (nr:1479) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
na wynajem po remoncie, 96m2,
3 piętro,kuchnia ,łazienka ,nowoczesne ogrzewanie elektryczne cena: 1 500 zł (nr: 2443) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym
biurze! Stary Zdrój-Wynajem: 2
pokoje,łazienka z wc, co gazowe, pow.61m2, Cena: 1 000zł
(nr:2495) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09
BON –SZCZAWIENKO, dom
wolnostojący, 110m2, działka
916m2, garaż, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka do modernizacji. Cena:
295 000 zł (nr: 2462) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Stary Zdrój, Polecamy na
wynajem atrakcyjne lokale biurowe o powierzchniach: 20-40 m2
w odrestaurowanym, niezwykle
reprezentacyjnym zabytkowym
obiekcie, Cena: 45 zł m2 (nr:
2491) - (74) 666 66 06, (.74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON – Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE W STANIE DEWELOPERSKIM, 58 m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, ogrzewanie miejskie,7
piętro z windą. Cena: 129 000 zł
(nr.2469) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09
BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe
mieszkanie o powierzchni 179
m2, 6 pokoi, kuchnia, dwie toalety na mieszkanie bądź siedzibę
firmy CENA: 398 000 zł (nr: 2327)
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33

BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, ogród 270m2,
wolnostojący garaż CENA: 210
000 zł (nr: 2381) (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ
mieszkanie do wprowadzenia
w sąsiedztwie deptaka i parku
o pow. 60 m2 na parterze 2
pokoje, kuchnia, łazienka z WC
i przedpokojem z ogrzewaniem
gazowym CENA: 139 000 zł (nr:
2417) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-Zdrój nowe
domy w zabudowie szeregowej o pow. 120 m2, 4 pokoje, 2
łazienki, kuchnia, garaż w bryle
budynku, balkon, ogród CENA:
320 000 zł ( nr: 1593) (74) 666 66
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – Szczawno Zdrój- Luksusowe mieszkanie o pow. 148m2
(możliwość podziału na 2 mieszkania) Cena: 450 000zł (nr:2487)
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z ogrzewaniem miejskim,
56,7 m2, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka. CENA: 149 000 (nr:
2408) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33

SKUP

Płacimy najwięcej !

795 002 003

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

RENOMA- DO WYNAJĘCIA –
SZCZAWNO ZDRÓJ 2 pokoje,
37m2 C.O. GAZ 950ZŁ, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DO WYNAJĘCIA NOWE MIASTO ul. Chopina, 2
pokoje, 38m2, 700ZŁ dobry stan,
ogrzewanie elektryczne, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

aut/motocykli
Płatność gotówką
na miejscu

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 POKOJE, jasna
kuchnia, 36m2, 3 piętro w 10,
c.o. miejskie, po remoncie z
wyposażeniem, cena 135.900zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODGÓRZE, ul.
SKŁODOWSKIEJ, 2 pokoje + garderoba, 61m2, 3 piętro w 4, cena
89.000zł, dobry stan techniczny,
łazienka, c.o. weglowe tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje, 83m2, parter w 10, dobry
stan techniczny, cena 215.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, okolice SŁOWICZEJ, 3 pokoje, 55m2,
1 piętro, bardzo dobry stan,
ogród, co. gaz, cena 130.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
ul. Solicka, działka pod lokal
użytkowy, 170m2, cena 29.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH, 4 pokoje, 105m2, 3 piętro
w 3, C.O. gazowe + kominek,
balkon, cena 285.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na
stronie: www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH
– MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!

Okna LUCH

- najtańsze okna, które polubisz!
5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.
Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare
uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2,
całe 1 piętro, bezczynszowe,
C.O. gazowe, ogród 300m2,
cena 299.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2,
305m2 działki, po remoncie,
cena 470.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich
osobistą weryfikację. Serdecznie
zapraszamy do naszego biura
w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.pl, gdzie znajduje się
wiele innych ofert.

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.882068300
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl
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Oferujemy naszym Klientom
bezpieczne i sprawne przejście
przez cały proces zakupu lub
sprzedaży, aż do momentu
umowy końcowej związanej z jej
nabyciem/zbyciem. Pomożemy
w określeniu stanu prawnego i
kompletowaniu dokumentów.
Zapraszamy do bliższej, bezpłatnej prezentacji!

Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010

Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny teren o powierzchni 3544m²
cena 166 tys.zł

(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

Sprzedam zabytkowy dom o
przeznaczeniu usługowo- mieszkalnym w Walimiu. 220 m2,
działka 800 m2. Cena 370 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 3 pokoje. Pierwsze piętro do
remontu 109,70 m2. Cena 99
tys. zł
Sprzedam mieszkanie w centrum
Głuszycy o pow. 71,58m2.
Pierwsze piętro, 3 pokoje. Cena
110tys. zł.
Sprzedam mieszkanie 46 m2,
2 pokoje z kuchnią w Głuszycy
Cena 60 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)
w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590
www.db2010.pl
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REKLAMA

PROMOCJA JESIEŃ - ZIMA

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl I tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76, 503 065 473
ul. Traugutta 12 I 58-371 Boguszów Gorce
JARMARKI BOŻONARODZENIOWE 2018

• KRAKÓW - TERMIN: 08.12.2018, 15.12.2018 - CENA 90 PLN/os.
• DREZNO - TERMIN: 08.12.2018 - CENA 90 PLN/os.
• PRAGA - TERMIN: 09.12.2018- CENA 90 PLN/os.

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie, opiekę pilota/przewodnika, podatek VAT.
Cena nie zawiera: wydatków własnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (dla
chętnych)

ŚWIĘTA 2018

• SZCZAWNICA - TERMIN: 23.12 - 27.12.2018 - CENA 599 PLN/os.

Cena zawiera: zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, kolację wigilijną, ubezpieczenie,
podatek VAT.Cena nie zawiera: transportu - dojazd własny, wydatków własnych.

REWAL - OSTATNIE 10 POKOI
5 dni (4 noce) - CENA 559 PLN/os. 6 dni (5 nocy) - CENA 649 PLN/os.

Cena zawiera: zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, poczęstunek pajdą za smalcem i
ogórkiem, dostęp do kawy, herbaty i wody, kolację wigilijną, jednorazowe wejście na basen,
podatek VAT. Cena nie zawiera: transportu - dojazd własny, ubezpieczenia, wydatków własnych.

SYLWESTER 2018/2019

• BIESZCZADY - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 850 PLN/os. dorosła, dzieci 4-10 lat - 750 PLN/os.

Cena zawiera: transport autokarem, zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, bal sylwestrowy z menu, korzystanie ze strefy SPA, ubezpieczenie, podatek VAT.
Cena nie zawiera: wydatków własnych, kuligu lub przejazdu bryczkami z ogniskiem i grzańcem - koszt ok. 130 PLN/os.

• REWAL OSTATNIE 10 POKOI 3 dni (2 noce) - CENA 549 PLN/os. 4 dni (3 noce) - CENA 629 PLN/os.
5 dni (4 nocy) - CENA 749 PLN/os. 6 dni (5 nocy) - CENA 799 PLN/os. 7 dni (6 nocy) - CENA 899 PLN/os.

Cena zawiera: zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, poczęstunek pajdą ze smalcem i ogórkiem, dostęp do kawy, herbaty i wody, bal sylwestrowy z menu i atrakcjami, jednorazowe wejście
na basen, podatek VAT. Cena nie zawiera: transportu - dojazd własny, ubezpieczenia, wydatków wlasnych.

• SZCZAWNICA - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 899 PLN/os.

Cena zawiera: zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie, bal sylwestrowy z menu, podatek VAT.
Cena nie zawiera: transportu - dojazd własny, wydatków własnych.

• WENECJA - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 799 PLN + 60 €/os.

Cena zawiera: transport autokarem, nocleg w Wenecji, śniadanie kontynentalne, obiadokolację (napoje do posiłków dodatkowo płatne), pilota/przewodnika, ubezpieczenie, podatek VAT.
Cena nie zawiera: wydatków własnych, tramwaju wodnego lub statku w Wenecji - koszt ok. 30 € w obie strony, składki na TFG - koszt 10 PLN.
Kwota w Euro - to koszt noclegu, wjazdów do miast, przewodników lokalnych, parkingów itp.

Pełna oferta i więcej informacji na: www.duotravel.pl
REKLAMA

Zapraszamy na tradycyjne dania kuchni
polskiej, włoską pizzę pieczoną na kamieniu.

Nasza specjalność
- dania z dziczyzny!
Organizujemy wesela i przyjęcia okolicznościowe

Gościniec Sudecki
Głuszyca
ul. Warszawska 2a
tel. 534 636 516

Zapraszamy kibiców
do oglądania najważniejszych
wydarzeń sportowych
na naszym wielkim ekranie!
Wstęp wolny!

